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Ansvarsområde Rennäring, Styrelseledamot Marita Stinnerbom

En konferens om rovdjur har anordnats där ca 100 personer deltog. Information om
handslaget som Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit överens om att
produl<tionsmodellen för beräkning av samebyarnas förluster och resultatet från nationella
inventeringssystemet är det bästa kunskapsunderlag som vi har i dagsläget. Föredrag från
Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket hur myndigheterna arbetar med
förvaltningsverktyget och toleransnivån på max 10 procent. Grupparbeten om förslag till
förändring av ersättningssystem på järv och björn, skyddsjakter för populationssänkning.
Möte med samiska delegater i viltförvaltningsdelegationema för att samordna arbetet med
miniminivåer och förvaltningsplaner av rovdjuren och förvaltning i renskötsellänen.
Styrgruppen för rovdjursstrategin har haft möte, på mötet diskuterades budskapsplattform
och aktivitetslista. Riksdagsseminarier och seminarie för rovdjursföreningar planeras,
framtagande av statistik och medverkan på Almedalen.
Målet med strategin: Rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån,
Reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i författning,
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter,
Ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag, Acceptans från
samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion, rovdjursinventeringarnas kvalitet,
nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva deltagandet i samråd med länsstyrelserna,
Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och toleransnivåer fastställs.
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid i Jokkmokk. Konferens om rovdjur i
Svansele som Barens råd anordnade där rovdjursfrågorna i alla fyra länder diskuterades.
Möte med GD för Naturvårdsverket och Energimyndigheten om strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledning för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad för att nå målet om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030.
Sametinget lyfter betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala
intrångsbilden ska tas hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och
villkor för skadeförebyggande åtgärder.
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Konferens kyrkan, renar och skogsbruk där kyrkans företrädare och
skogsförvaltare diskuterade och bytte erfarenhet med rennäringsföreträdare om
hur förvaltningen av kyrkans skogsinnehav kan förbättras med hänsyn till
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rennäringen.
Seminarie anordnat av Norska sametinget och miljodirektoratet om hur traditionell kunskap
kan involveras i rovdjursförvaltningen och främst i ersättningssystemet på norsk sida.
Möte med statssekreteraren Gunvår G Eriksson med på mötet var tjänstemännen Magnus
Bergström och Annika Nilsson. Traditionell kunskap och Renar och rovdjur, Sametingets
hemställan om författningsändringar, åtgärder för populationsbegränsning,
rovdjursersättning och skadeförebyggande åtgärder.
Möte med Landsbygdsministem Jenny Nilsson i Kiruna. Frågor som diskuterades var
Gränsöverskridande renskötsel, klimatanpassning, näringslivsutveckling, Statistik, Renar
och rovdjur, Sametingets hemställan om författningsändringar, åtgärder för
populationsbegränsning, rovdjursersättning och skadeförebyggande åtgärder,
Renbruksplaner, Contorta och skogsbruk,
Presentation av OECDs rapport i Luleå, Rapporten är kopplat till regional utveckling och
näringsliv. Den är skriven utifrån perspektivet om samisk urbefolkning i Sverige.

Datum
10-11 jan
16jan
22-23 jan
30jan
6 feb
6-7 feb
8 feb
12 feb

Ort
Stuhkie
Giron
Giron
Webb/miljödep
Jåhkåmåhkke
Jåhkåmåhkke
Video
Ubmeje

13-14 feb
18-21 feb
27 feb
Smars
6-7 mars
12mars

Ubmeje
Orrestaare
Staare
Svansele
Jåhkåmåhkke
Stuhkie

12-13 mars

Ubmeje

Kommentar
Arbetsmöte Styrelsen
Möte kanslichef förordnande
Styrelsemöte
Seminarie fördjupande utvärdering av miljömål
Möte med Kulturministern
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid
Avstämning rovdjurskonferensen
Möte med representanter i
Viltförvaltningsdelegationen
Konferens om rovdjur med samebyar
Plenum
Planeringsmöte rovdjursstrategi
Konferens Barens råd om rovdjur
Rennäringsnämnden
Möte med GD NV och energimyndigheten om
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.
Worksho:e kyrkan, samer och skogsbruk
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19-20 mars

Karasjok

25mars

Stuhkie

26 mars
27mars

Giron
Julevu

Seminarie om traditionell kunskap i
rovviltförvaltningen, Sametinget och
miljödirektoratet.
Möte med miljö- och klimatminister samt vice
statsminister Isabella Lövins statssekreterare
Gunvor G Ericson,
Möte med Landsbygdsministem Jenny Nilsson
Presentation av OECD rapport om samiskt
ekonomiskt företagande.
Resdagar samt administrativt arbete utöver
mötesdagar

Marita Stinnerbom, ansvarig för rennäringsfrågor i styrelsen
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Thank-you for the invitation to this session.
My name is Jan Rannerud, member of both the Swedish Sami Parliament as well as the board ofthe
Sami Parliaments authority responsible for Sam i business and enterprise. I guess you could lightly say
that I am the Sam i Parliament's minister of commerce and enterprise. I am also a member of a
sameby, a reindeer herding and economic district, and own reindeer. Reindeer husbandry has always
been apart of my life, my primary occupation, apart from six years when I worked in the mining
industry while waiting to be accepted toa herding district. Life has had its dark periods, just kidding.
When I choose to no longer actively work with reindeer, I had been the chair for the herding district
for 15 years, so I have been able to gain at least a little experience with reindeer over the years. I
started joining the herders in 1967 whenever I had time over and still today join the different
activities whenever I can, so it isa way of living I guess you could say.
I am going to talk about a part that we consider rather contradictory in the Sweden, namely Agenda
2030, the UN document about global sustainability that is divided inta 17 goals.
This document stresses the importance of that Sweden follows and fulfills each goal.
It is there we must face the magnitude of adaption to the challenges created by the goals.
The goals span over a wide area, from fighting poverty to ecosystem services. This means we shall
have a sustained minerals industry while also protecting ecosystem services such as reindeer and
reindeer husbandry. This is where the paradox comes in - when the issue is about businesses based
and land area, who shall have priority?
lf society is to continue using metals, the mining industry must persist, but notat the cost ofthe
reindeer husbandry industry. This is the UN's primary requirement; no goal may be favored at the
cost of another goal.
This then leaves us all with adaption as one ofthe few alternatives. In this context, it isa good idea to
look at the Sami Parliament's Live Environment Program, Eallinbiras, that permeates all Sami
activities down to the herding districts and individuals. I affirm that these ideas were barn long
before the founding of the Sam i Parliament, in our organizations such as SSR (National Association af

Swedish Sami), even before the UN's ideas about sustainable development pertaining to the
environment. Sustainable reindeer grazing has been one ofthe guiding lights for as long as the
existence of tame reindeer herding:
What I would like you to remember is that reindeer husbandry constantly adapts to the conditions
that we, due to climate change and otherwise impacting industries, must face and that it is not by
any means reasonable that we alone shall adapt to all changes. Everyone that impacts the
environment must in some way adapt so that someone else does not have to tackle the emerging
environmental problems.
In the future, a mine will be facing increasing demands to adapt to reindeer husbandry since reindeer
husbandry's possibilities to adapt, that we know oftoday, have reached the point where we can
impact the changes ourselves. Therefore, it is important that the mining industry, as well as other
land-requiring industries such as forestry, are prepared to adapt to today's reindeer husbandry and
its needs. One example worth mentioning is Gal lok, outside Jokkmokk in Sweden, where it is difficult
fora company to work the ground wherever they wish. Here the different parties must consider

extreme adaption measures to move forward. The traditional way to dig where you are standing or
where the ore is, is probably not possible ifyou violate every indigenous peoples' rights and the UN's
environmental goals, in addition to becoming enemies for an unforeseeable time. l'm not saying that
there isn't a solution, but it requires a process where the participants are equal partners.
I said that there isa paradox in all this and yes, sitting on a snowmobile during a long day gives you
plenty of time for thinking. We are not in favor of mines but we, as well as the rest of the community
need scoters, phones and cars although we can survive without them. We also dislike shortcuts from
the Forrest industry but still need wood for houses. Not to forget toilet paper. We indeed have a
challenge to face.
I would like to round up with further emphasizing that climate change is our time's greatest
challenge and one cannot stress enough the importance of everything we do, whether it has to do
with mining, forestry, electrical power and yes, even the construction of railroads and roads or other
use of natural resources. Slowly but surely, this will all reduce people's space at the price of
increasing prosperity. Same, or many, will stand to lose and then it is far to late to do anything about
it.

Gittu, thank you for listening!
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Möte med politisk refemsgrupp Kunskapsnätverket för samisk hälsa
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12/3

Arlanda

Möte med Hälso, äldre och idrottsnämnden
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Arbetsmöte med Kunskapsnätverket för samisk
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PERIO D : 20190101- 20190331

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Stab
Eko/adm

Utfall för
perioden
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12 559 tkr

1 712 tkr

Utfall t o m 20190322

13872 tkr

2 887 tkr

Utfall tom 20190322

MÅL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur
och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma
förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur.
Sametinget ska följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen av
samisk kultur. Förordning (2009: 1395)

ÖVERGRIPANDE MÅL 2019
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
0
påverkar det samiska samhället
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
0
vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk
0

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o
En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltning sansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2019 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.

Det finns ett stort förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Detta följs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.

2.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning
av personal etc

3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalet användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"

4.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd

5. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksamma det internationella urfolksspråkåret under
2019.
Internt: tolkning p ersonalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket

6. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmått ex likt de inom LB-programmet
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AKTIVITETER UNDER PERIODEN
Årsredovisningen (ÅR} och budgetunderlag (BU} färdigställdes (revision under vecka 11)
Plenum i Orrestaare
Valnämndens möte 19-21 mars i Stuehkie/Stockhoalbmma. även inscannat 1993-års
anmälningar till sameröstlängd m fl dokument på Riksarkivet
Kommitten för samiska nationalsymboler möte 28-29 mars i Karasjohka bereder och utreder bl a
samisk nationaljojk - som förhoppningsvis kan beslutas av parlamentariker- och
samekonferensen år 2020 resp 2021.
Arbete med Volis
Arbete med HÄi nämnden
överklagandeärenden, processföring, beredning av ärenden till styrelsen, nämnder och plenum,
och it-upphandling.
Under februari har större delen av alla lönesamtal genomförts.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
•

Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende It drift får avslutas när rättelse gjorts
på så sätt att en ny utvärdering genomförs.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING , ETC.
Under perioden har Sametinget anställt en controller, vik administratör, projektledare för genomförande
av XXXX samt avslutat rekryteringen av sydsamisk språkkonsulent. Pågånde rykryteringsarbete för
tjänsten som handläggare inom landsbygdsprogrammet pågår. Ett avslut av anställning inom
kulturavdelningen. En uppsägning avssende förordnande för Avdelningschef spåk har inkommit .
Förordnandet avslutas sista juni. Rennäringsjuristen samt den kvalificerade utredaren har påbörjat sina
anställningar.

En ISK rapprot inlämnades enligt regleringsbrevet instruktioner den fjärde mars. Sametinget rapporterade
att ytterligare ett möte med Statens service center (SSC) är genomförts.
ÖVRIGT (MÖTEN MM .)

Stab
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•

Arbetet med en ny design av vår webbplats sametinget.se är påbörjat och innebär att hemsidan
även kommer att fungera i mobiltelefon och på surfplatta.

•

lnfromationsenheten har deltagit på en konferens för kommunikatörer i offentlig sektor 6-7 mars i
Stockholm.

•

Arbetsgrupp är tillsatt för planering av aktiviteter i Almedalen. Information kring urfolksspråkåret
IYIL2019, OECD rapport samt information rovdjurfrågan planeras.

•

Kanslichefen har under perioden deltagit på följande möten /konferenser
o

8 januari ordförande beredning

o

22-24 januari styrelsemöte

o

18 januari möte Kirunahälsan

o

21 januari möte VMRTOE sthlm ang rasismrapport

•

o

25 januari uppföljning styrelsemöte, ordf

o

29-30 möten Staarekontoret

o

1 feb presidiemöte

o

6-7 feb möte Jokkmokk

o

18-22 feb plenum

o

25-26 feb arbetsplatsmöte samt skyddskommitte Staare

o

12 mars möte kulturdepartement , AR, BU kommande möten

o

13 mars möte landshövding, styrordf

o

13 mars Sthlm möte HAi nämnden. Nämnden har tillsammans med nätverket samisk
hälsa påbörjat arbetet med hälsa.äldre samt idroltsfrågor.

o

14 mars jäms! delegationen Luleå

o

19 mars möte Bergstaten i Jokkmokk , informationsutbyte

o

21 mars möte språkarbetare Umeå, information

o

26 mars möte landsbygdsminister Giron

o

27 mars OECD rapport Luleå

Utredaren har deltagit på Näringslivskonferens för samiska företagare 27-28 februari i Lycksele,
arrangerad av näringsnämnden och näringsavdelningen. Syfte var att inhämta synpunkter från
företagare inför uppdatering av näringslivspolitiska programmet.

Remissvar till "Norrbottens innovationsstrategi 2019 - 2030".
Uppdatering av Näringslivspolitiskt program samt Eallinbiras, pågående.
Planering av kunskapsseminarium i samband med Barents Rescue 2019.

Ekonomi- IT admchef
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•

Deltagit i konferensen, forum Jämställdhet i Luleå

•

Plenum, Orrestaare

•

Utbildning ny lagstiftning inom lönerelaterade frågor, Luleå

•

Möte med SSC angående leverans till Sametinget

•

Tjänstemannamöte med departementet om inlämnade AR och BU.

HOAVDARAPORTA
GIELLAOSSODAT

PERIOD: 2019-01-01-2019-04-01

Avdelning/enhet

Budget för
året

Utfall för
året

---

-

Såmcdiggi
Såmcdiggc
Såmicdiggic
Saemiedig kic

Kommentar

Förvaltning
Samiskt
språkcentrum

700 000 av verksamhetsmedlen 2019 är låsta
till New Amigo

6 000 000

Nationellt
uppföljningsansvar
Studier i samiska

815 000

353 250

0

0

Utfall avser utbetalt och reserverat belopp

Hemsida
Nationella
minoriteter
Giellagaldu

MÅL OCH UPPDRAG
Sametinget ska enligt sametingslag (1992:1433) 2 kap 1 §, 3. "fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet".
Enligt förordning (2009:1395), §1 är Sametinget "förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och
för samisk kultur."
Sametingets ska också enligt samma förordning§ 2.2 "följa, utvärdera och hålla regeringen informerad
om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråknär det gäller samer och samiska.
Vidare anges dessa uppgifter i förordningens § 2, 3. "yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och vidare enligt 4. "yttra sig i frågor
om personnamn med samisk anknytning."

ÖVERGRIPANDE MÅL 2019
Med utgångspunk t från ovanredovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:

•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

Sametingets språkpolitiska mål
•
•
•
•

Det samiska folket har språkligt självbestämmande
Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
Sarniskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån individuella

•
•
•
•
•
•

behov
Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
Samiskan ska vara synlig i samhället
Starka traditionella språkdomäner
Språkarbete i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmieär gränslöst
Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig
Sametinget agerar som förebild hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället

VERKSAMHETSMÅL FÖR 2019
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2019 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.

1.

Det finns ett stort förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

Detta fåljs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.
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2.

3.

4.
5.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning av
personal et c
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalets användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"
Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd
Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksammandet internationella urfolksspråkåret under
2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i dokument

etc.
Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket
6.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmåU ex likt de inom LE-programmet

Samiskt Språkcentrums verksarnhetsmål
•

Främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken samt stärka de samiska
talarna.

Giellagåldus verksamhetsmål
•

Godkänna nya ord och termer

•

Normera skriftspråken

•

Skydda de samiska språken

•

Sprida information om samiska

•

Arbeta med ortsnamn ge råd om dess användning

•

Erbjuda språkrådgivning och besvara alla slag av frågeställningar.

•
•
•
•

Utveckla metoder för språkrevitalisering.
Verka för att synliggöra samt öka statusen för de samiska språken.
Utgöra kunskapskälla och sprida kunskap om samiska språk och språklig revitalisering.
Samverka med andra aktörer.

Minoritetspolitiska uppdragets verksamhetsmål
•
•
•
•
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Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitiken och statsbidraget
användning följs upp.
Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter och det allmännas skyldigheter enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ökar.
Information om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken är tillgänglig och
spridd i samhället.
Information om samerna och de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråk ska vara

•

tillgänglig och spridd i samhället.
Kunskapsnivån om samiskan och de nationella minoritetsspråkens utsatta situation ska vara hög
och det ska finnas en ökad förståelse för språkbevarande insatser från majoritetssamhället.

AKTIVITETER U N DER PERIODEN

GIELLAGÅLDU

Arbetet med "Julevsame tjallemnjuolgadusa" (Lulesamiska skrivregler) pågår.
Giellagaldu har haft informationsbord vid språkkonferens i Tromsö 4-5 februari samt även vid
Jokkmokks marknad 7 februari.
Det lulesamiska språkarbetet arbetar med att skicka ut ordlistor till språkanvändare innan de
tas upp för normering i språksektion, nu är en ordlista med 63 ord ute på remiss hos
språkanvändarna och dessa ord kommer att tas upp på nästa språksektionmöte.
Nordsamisk språksektion har haft möte 13- 14 mars i Gällivare och skypemöte 22 mars.
Sydsamisk språkarbete i Giellagaldu har ingen verksamhet för närvarande. Vakant tjänst
sydsamisk språkkonsulent, rekrytering avbruten. Även vakant tjänst på norsk sida, rekrytering
pågår där.
Arbetsgruppen, utsedd av NÄS, att arbeta med framtida organisering av samnordiskt
språkarbete har för avsikt att lämna förslag till 1 maj 2019.

SAMISKT SPRÅKCENTRUM

7/2 "Mija giella" - språkseminarium. Språkcentrum arrangerade ett språkseminarium i
Jokkmokk i samband med Jokkmokks marknad och som inledning på det Internationella
urfolksspråkåret. Temat för seminariet var att uppmärksamma Urfolksspråkåret 2019,
situationen för samiska språket och framtidens språkliga behov. Seminariet syftade till att
förutom att uppmärksamma Urfolksspråkåret, få höra några röster om samiska språkens
situation, hur de sarniska språken kan stärkas, överföras och vilka språkliga behov som finns
för framtiden. Seminariet inleddes med en paneldebatt där fyra språkaktörer medverkade,
Helena Omma, Paulus Kuoljok, Mikael Svonni samt Karin Tuolja. Debatten handlade om hur vi
ska rädda samiskan, att hitta samiska språkarenor, hur är samiskans situation om 30 år.
Seminariet fortsatte med en föreläsning med Annika Pasanen från Enare/Anar som pratade om
en lyckad revitalisering av Enaresarniska och en föreläsning av Leena I-Iuss mångårig
språkaktör för samiska och finska som pratade om att återta sitt språk, att överföra språket till
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nästa generation och att hitta "språkbubblor" där det hotade språket blir dominant. På
seminariet deltog 40 stycken, 8 män och 32 kvinnor.
Arrangerat mentorträff lördag 16 februari i Jåkåmåhkke för deltagare i nordsamiska
mentorprogrammet. Deltagarna fick lyssna på Marja Skum som berättade hur hon lyckats återta
det nordsamiska språket och hur hon inspirerats att studera samiska i Sami allaskuvla.
17/2 Uppföljningsdag Mentorprogram Jåhkågasska tjiellde, ett samarbetsprojekt mellan
Språkcentrum och Jåhkågasska tjiellde som påbörjades oktober 2018 och fortgår till och med
maj 2019. Under dagen deltog 16 vuxna och fem barn. Språkcentrum inledde med en
presentation/uppföljning/repetition om metodik och vad vi gjorde uppstartshelgen 13-14/10.
Var och en fick gå igenom vad de uppgett för personliga mål samt att de gjorde en
nätverkskarta över med vilka de kunde prata samiska. Lunch serverades på hotell Jokkmokk.
De lärlingar som var med på uppföljningsdagen fick välja en mentor. Mentor och lärjunge
gjorde en gemensam plan för vad de skulle göra när de träffades (två timmar per vecka till
30/5). Vi återsamlades och var och en fick berätta om sig själv på samiska utifrån några givna
meningar. Sen delade vi upp oss i två grupper och tittade i boken Sa.mast mujna, läste ett kapitel
frågor och svar. Barnen som var där (5 st) lekte ute och inne med en samisktalande ungdom
som anlitades av Språkcentrum. Det fungerade mycket bra. Deltagarna fick svara på en
utvärdering. Nio svar inkom. Svaren var överlag positiva, mycket bra och ganska bra på alla
frågor.

Arbete pågår med nordsamisk app.

Arbetet har pågått med Lägesrapport om situationen för det samiska språket 2018,
rapporten har föredragits på språknämndens möte 13 mars
Språkcentrum har medverkat på pågående sydsamiskakurs (nybörjar- och fortsättningskurser,
arr Interregprojektet Aktene och ABF) i Dearna och där presenterat ordboksappen,
webbordboken och New Amigos för deltagarna (6 kvinnor, 5 män). Ordbokens nya funktioner
möttes med stor entusiasm hos flera av kursdeltagarna.
Rapporten från Umesamiska mentorprogrammet Bahkadijja är klar och tryckt.

UPPFÖLJN INGS UPPDRAGET

Arbete har pågått med redovisning av särskilda informationsuppdraget till
Kulturdepartementet samt arbetet påbörjat med årsrapport 2018 om minoritetspolitikens
utveckling.
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Ekonomiska redovisningar av statsbidragets användning för 2018 från kommuner och regioner
har inkommit. Sammanställning och analys redovisas i årsrapport 2018.
2019 års statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområdet för samiska är utbetalda.
Arbete pågår med årsrapport 2018 till regeringen.

M INORITET.SE

Mellan 1 jan-26 feb har 47 reportage/notiser och ett nytt videoklipp publicerats på webbplatsen
minoritet.se, varav två var krönikor. Nu återfinns alla filmer från konferensen den 5 dec i
Stockholm på minoritet.se ..
Under februari månad har samernas nationaldag och sverigefinskadagen uppmärksammats på
webbplatsen.
Arbete pågår att se över möjlighet att kunna sända live från exempelvis konferenser och
temadagar på minoritet.se, där har ett kostnadsunderlag tagits fram.
Webbplatsen har haft 64 000 sessioner/besök mellan 1 jan-26 feb 2019 vilket kan jämföras med
58 000 samma period i fjol. Antalet besök fortsätter att öka.
Webbplatsen har haft 29 500 sessioner/besök mellan 1 mars-24 mars 2019 vilket kan jämföras
med 27 500 samma period i fjol.

KORTTl DSSTUDIEBIDRAGET

Ansökningar inkomna 2018
27 ansökningar inkommit 2018 avser kurs under 2019 varav 20 beviljade, 1 avslag (sen
inkommen ansökan), 1 ärende stängts innan beslut (ansökan återtogs). 5 ansökningar under
beredning, kompletteringar begärts
Utbetalt under 2019 avser ansökan och kurs under 2018
72 484 kronor
Reserverat belopp avser ansökan 2018 och kurs 2019
129 588 kronor
Ansökningar inkomna 2019
17 ansökningar inkommit 2019 varav 15 beviljade och 2 avslag (sen inkommen ansökan)
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Utbetalt under 2019 avser ansökan och kurs under 2019
8138 kronor
Reserverat belopp avser ansökan och kurs 2019
143 040 kronor
Totalt utbetalt belopp t o m 2019-03-31.
80 622 kronor
Totalt reserverat belopp t o m 2019-03-31.
272 628 kronor
Återstår av budget (-reserverat+ utbetalt belopp) 2019-03-31
461 750 kronor

Överklagningsärende
Ett beslut taget av Sametinget 2018-07-03 om att inte betala ut medel vid rekvisition av
korttidsstudiestödet har överklagats till Förvaltningsrätt. Sametinget ändrade inte taget beslut
och förvaltningsrätt avslog överklagan. Överklagan av förvaltningsrättens beslut gick till
Kammarrätt, i den överklagan så framkom nya dokument som inte var kända hos Sametinget
och som förändrade tidigare taget beslut om inte betala ut bidraget. Sametinget betalar ut
bidraget då nya uppgifter framkommit i ärendet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ISK-RAPPORTERING, ETC

Laila Wilks anställd på språkcentrum sedan 20190101
Miliana Baer anställd som vikarie nordsamisk språkkonsulent 20190101- 20190930
Samtliga språkkonsulenttjänster MBL- förhandlat till samnordiskt språkarbete inom ramen av
Giellagaldu
ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER M M )

14 febr Personal i uppföljningsuppdraget, samiskt språkcentrum och avdelningschef
har deltagit i möte om Polarbibblo.
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UPPFÖLJ NINGSUPPDRAGET

7 febr Haft informationsbord på Jokkmokks marknad om minoritetspolitik och
minoritetsspråklagen
26 febr Tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län informerat om minoritetspolitik och
minoritetsspråklagen på Kiruna kommuns samrådsmöte
Informationsmöte ang minoritetspolitiken och minoritetslagen för ledningsgrupp inom
omsorgen i Bergs kommun den 13 mars.
Motsvarande informationsmöten med dels samrådsgruppen och dels ledningen för förskola och
utbildning samt äldreomsorg i Åre kommun den 14 mars.
SAMISKT SPRÅKCENTRUM

29/1 Studiebesök av Författarförbundets samiska arbetsgrupp Östersundskontoret,
informerade om språkcentrums verksamhet gällande språkrevitalisering.
Språkcentrum har blivit inbjudna att presentera språkcentrums arbete för utredningen om
språkcentrum för romani och jiddisch, 12-13 mars i StockholmNppsala.
Möte med Ålgguogåhtie 28 mars i Lycksele.

REMISSER, UTREDN INGAR ETC

Utredning Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk
inskickad 29 mars.
AVDELNINGSCHEF

Giellagaldu möte med sametingen Norge och Finland samt Giellagaldus administrativa ledning
8 januari i Kiruna.
Språkcentrums verksamhetsmöte 22-23 januari i Storhogna.
Arbetsgruppsmöte Giellagaldus framtida organisering 30-31 januari i Oslo.
Språkkonferens 4-5 februari i Tromsö anordnat av Sametinget i Norge
Språknämndsmöte 5 februari i Tromsö.
Språkseminarium 7 februari i Jokkmokk anordnat av språkcentrum.
Lönesamtal ( 5+1 medarbetare) klara.
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Möte (språkcentrum) med Samij åhpadusguovdasj 21 februari i Jokkmokk
Språknämndsmöte 13-14 mars i Jokkmokk
Möte (språknämndens ordf) med Sams och Samij åhpadusguovdasj 14 mars i Jokkmokk
Arbetsgruppsmöte Giellagaldus framtida organisering, andra mötet 20- 21 mars i Oslo
Möte ortnamnsrådet 26 mars i Gävle
Möte (språkcentrum) med umesamiska föreningen Ålgguogåhtie 28 mars i Lycksele
Besökt Sams språkbad i Nikkaluokta 1 april
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CHEFSRAPPORT
KULTUR
Såmcdiggi
Såmcdigge
Samicdig gic
Saerniedigk:ie

PERIOD: 20190101- 20190331

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Kultur

3 043 tkr

Kulturnämnd

480 tkr

Utfall för
perioden

Kommentar

48 tkr

MAL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur
och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma
förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur.
Sametinget ska följa , utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen av
samisk kultur. Förordning (2009: 1395)

ÖVERGRIPANDE MAL 2019
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o
Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MALSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.

Det finns ett stort förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Detta följs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.

2.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning
av personal et c

3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalets användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"

4.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd

5.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksam man det internationella urfolksspråkåret under
2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket

6. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmått ex likt de inom LB-programmet
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AKTIVITETER UNDER PERIODEN

Kulturverksamhet (uppdrag, samverkan, uppföljning, bevakning, samråd):
Samernas bibliotek
Regeringsuppdrag till Sametinget att analysera och utvärdera verksamheten vid Samernas
bibliotek, samt ge förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket:
Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att ge förslag till åtgärder utifrån utvärderingens
slutsatser. Även kulturnämnden ska höras.
Avdelningschefen var med i referensgruppen för den nationella biblioteksstrategin tillsammans
med andra myndigheter och institutioner. Avdelningschefen deltog på möte den 16 januari.
Strategin överlämnades till regeringen i början på mars och innehåller ett reformpaket för
nationella minoriteter och urfolket samerna som bland annat ska stärka Samernas biblioteks
verksamhet.
Repatriering av samiska kvarlevor och Sametingets etiska råd
Lis- Marie Hjortfors företräder etiska rådet och Sametinget i styrgruppen för repatriering av 25
samiska skallar i Lycksele. I styrgruppen ingår Lycksele sameförening, Lycksele kommun,
Västerbottensmuseum, Skogsmuseet, Länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Även Mikael
Jakobsson, sammankallande i etiska rådet, deltar i processen genom sin tjänst på Skogsmuseet.
Aterbegravningen är planerad till den 9 augusti 2019.
Riksantivarieämbetet har fått i regeringsuppdrag att utarbeta vägledningar för museerna dels om
mänskliga kvarlevor, dels om återlämnande av vissa kulturföremål. Kulturavdelningen och etiska
rådet deltar på deras sam rådsmöten.
Etiska rådet har haft möte i februari och mars. Rådet har planerat att hålla ett seminarium i
samband med plenum i november för att presentera riktlinjer för arbetet med samiska mänskliga
kvarlevor.
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv
Susanne deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med ansvariga
myndigheter och institutioner. Norska Sametinget har inbjudit svenska och finska Sametingen
samt Samerådet, Konstärsrådet och Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji till möte angående samiska
kulturarv den 27-28 mars i Kautokeino. Syftet är att dels behandla Unescokonventionen, dels
SPR:s arbete med kulturarv.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen
I arbetsgruppen ingår Nils- Johan Labba (kulturnämnden), Anna Mämmi (kulturavdelningen) och
Anders Kråik (styrelsen) från Sametinget. Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag för samisk
nationalscen som överlämnats till kulturdepartementet. I underlaget beskrivs uppdraget idag och
hur uppdraget som nationalscen bör se ut och vilka resurser som krävs för att bilda en samisk
nationalscen.
Kultursamverkansmodellen (samråd med Statens kulturråd, landsting och regioner):
Löpande under året. Sametinget deltar i samråden i syfte att lyfta de samiska frågorna i
regionernas arbete med kulturplanerna. Sametingets kulturnämnd hade möte med Statens
kulturråd och företrädare för de nordligaste regionerna, i samband med kulturnämndens möte i
Umeå den 5-6 mars. Kulturnämnden framförde vikten av att regionerna synliggör och fördelar
medel till samisk kultur i sina kulturplaner. Ett nytt möte är planerat till nästa år.

3

Regeringsuppdrag till Sametinget om samiska kulturarv

Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att se över behovet av insatser för att samla in, bevara
och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska
språken. I uppdraget ingår att se över om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för
samiska kulturarv. Uppdraget ska ske i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, efter
samråd med samiska organisationer, och redovisas senast 1/6 2019. Sametinget och ISOF
kallade samiska organisationer och institutioner till samråd den 4 oktober i Jokkmokk på Ajtte.
Inbjudan lades även ut på Sametingets hemsida. Sametinget har tillsammans med ISOF en
arbetsgrupp för genomförande av detta uppdrag . I arbetsgruppen ingår Susanne (avdelningschef
Kultur) samt ISOF:s avdelningschefer. Arbetsgruppen har tagit fram en genomförandeplan. Under
november till januari kommer samiska organisationer och föreningar kunna inlämna skriftliga
synpunkter kring uppdraget. Frågan bereds därefter internt hos Sametinget och ISOF innan
redovisningen inlämnas. Ett utkast till text ska vara färdig den 10 maj.

Samråd med Statens kulturråd

Statens kulturråd har fått i uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella
minoritetsspråken. Avdelningschefen har deltagit på ett rundabordssamtal om litteraturuppdraget
den 31 januari. Där framfördes att utgivningen av samisk litteratur bör stärkas, då utgivningen är
för liten i dagsläget.

Bidrag till samisk kultur (löpande verksamhet)
Ärendehantering (ansökningar, redovisningar, anstånd, avsluta ärenden, ekonomisk uppföljning
av beviljade och utbetalda bidrag etc)
Planering och genomförande av möten (dagordning, ordförandeberedning,
föredragande/sekreterare vid möten, protokoll etc)

Remisser
Kulturavdelningen har inlämnat följande remissvar:

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETEN SFÖR SÖ RJN ING , !S K -R A PPORTERI NG, ETC .
Tanja Sevä har påbörjat sin tjänst som kulturutredare den 1 februari. Anna Mämmi inlämnade egen
uppsägning den 11 mars. Nyrekrytering av kulturhandläggare har påbörjats. Vikarierande
kulturhandläggare är Ragnhild Lind från Tåga konsult. Sametinget har även förlängt avtalet med Ajtte
gällande köp av bibliotekarietjänst på 50% till Samernas bibliotek (Birgitta Edeborg). Avtalet gäller till den
1 juli. Rekrytering av ny bibliotekarie har påbörjats.

ÖVRI GT (M ÖT EN MM .)
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Möte med referensgruppen för nationell biblioteksstrategi 16 januari
Kulturnämnden 28-30 januari
Rundabordssamtal med Statens kulturråd om uppdraget litteraturutgivning på nationella
minoritetsspråk, 31 januari
Möte med Regionbiblioteket angående Polarbibblo, 14 januari
Etiska rådet 26-27 februari
Ordförandeberedning kulturnämnden 28 februari
Etiska rådets planering av föredrag om repatriering vid museernas vårmöte i Östersund den 11
mars tillsammans med RAÄ, 1 mars
Kulturnämnden 5-6 mars, Umeå. Susanne ldivuoma, avdelningschef och Ingrid Inga
kulturnämndens ordförande hade föredragningspunkter. Susanne talade om Sametingets arbete
med biblioteksstrategin för Samernas bibliotek och Ingrid om Sametingets syn på kulturarv och
kulturarvsförvaltning. Kulturministern Amanda Lind inledningstalade. Representanter från
Regionerna, Länsstyrelse, Kulturråd, sameföreningar, konstnärer och kulturarbetare, kommuner
m fl deltog för att tala om samiska kulturfrågor och för att lyfta vikten av utökad finansiering för
samisk kultur som redskap för utökat självstyre och vikten av en vital kultur.
Etiska rådet, 20 mars (telefon)
Möte med norska och finska Sametingen, Samerådet, Sameslöjdtstiftelsen, Konstnärsrådet 27-28
mars, Kautokeino
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CHEFS RAPPORT
NÄRING
Såmcdjggi
Såmedigge
Såmfodiggie
Saerrtlcdlgkie

PERIOD: 20190101-20190331

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Näringsavdelningen
Näringslivsavdelningen finansieras via
externa medel

MAL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna
kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel
ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till
samernas gemensamma förfogande, utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen, fastställa mål för och leda
det samiska språkarbetet,medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,informera om samiska förhållanden,
och utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag
(2010:868).

ÖVERGR IPANDE MAL 2018
Med utgångspunkt har följande övergripande verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHET ENS MÅLSÄTTNING

Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.

Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

2.

Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer

3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

Då de allmänna verksamhetsmålen nyss har blivit klara håller Näringsavdelningen på att utarbeta egna
verksamhetsmål, indikatorer/mått samt prioriteringar. Detta ska vara klart innan aprils utgång.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2019

Insatser - Landsbygdsprogrammet

Kompetensutvecklingsprojektet Samisk matkultur

Behovet har beskrivits i den behovsanalys som genomfördes för två år sedan (Behovsanalys av samiskt
matföretagande, O1-Johan Sikku).
Syftet med projektet är använda och utveckla den traditionella kunskapen om samisk mathushållning och
hur den samverkar med det omgivande samiska samhället som rennäring, jakt och fiske, duodji, samiska
språket etc. Vi behöver synliggöra och tillvarata samisk traditionell kunskap om samisk mathushållning
och visa på helheten i den samiska kulturen men också ta kunskapen in i 2020-talet och förädla den för
att skapa nya förutsättningar för nya produkter och nya användningsområden.
Målet är ökad företagarförmåga inom de samiska näringarna för att därigenom skapa flera arbeten.
Sametingets mål är också att genom projektet medverka till:
•
att kompetensutveckling sker inom hela det samiska området,
• att skapa och erbjuda utbildningsinsatser etc. som engagerar och attraherar både befintliga
och nya samiska företag
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•

att engagera en mångfald av utbildare för att tillgodose både efterfrågan samt kunskap och
kompetens

Aktiviteter ska genomföras inom följande utvecklingsområden:
•
•
•

Kompetensutveckling - traditionell samisk mat - tillvaratagande och beredning samt olika
förädlingsmetoder
Produktutveckling - omsätta traditionella kunskaper som blir till nya produkter.
Företagsutveckling, produktions- och konceptutveckling i samarbete med flera branscher
(duodji, besöksnäring, design, musik etc.)

Aktiviteterna kommer att ske dels genom regionala kurs-/utbildningstillfällen då det samiska området har
lite olika traditioner men också dels genom gemensamma kurs-/utbildningstillfällen, rådslag,
branschträffar där allt samlas på ett ställe. Sametingets ambition med projektet är dels att bidra till
kompetenshöjning av del olika företagen, men också ge möjlighet till nätverkande och
kunskapsöverföring mellan varandra och då är gemensamma träffar ett viktigt instrument.
Den 7 januari började Kjerstin Valkeapää som projektledare i kompetensutvecklingsprojektet. Under
perioden har kurs i traditionell slakt (11 mars) samt föreläsning om samisk kosthållning genomförts (4
april). Ytterligare sex aktiviteter är planerade under våren.

Mentorskapsmöten
Förutom det rent ekonomiska bidraget och företagsutvecklingen i startstödet är ett av de bärande
momenten kunskapsöverföring från äldre till yngre generation, att ge och förvärva traditionell samisk
kunskap är en förutsättning för att rennäringen som samisk näring skall leva vidare. Stödet ska fokusera
på traditionell samisk kunskap och för att säkerställa det krävs ett mentorskap i uppbyggnadsfasen.
Därför är det obligatoriskt med att ha en mentor i minst tre år. mentor och stödmottagare har ett avtal där
de förbinder sig att träffas regelbundet för kunskapsutbyte/-överföring, att så långt det är möjligt använda
samiska språket samt(i början/ i samband med slututbetalning) tillsammans med Sametinget föra samtal
om samisk traditionell kunskap och utvärdering av mentorskapet.
Ett mentorssamtal har hållits med 5 stöd mottagare i den 7 februari i Jokkmokk. O1-johan Sikku var med
som samtalsledare.

Näringslivskonferens 27-28 februari
Näringsnämnden höll konferens i Lycksele den 27-28 februari. En lunch till lunch-konferens med 40-tal
engagerade deltagare. Föredragshållare var Anna-Stina Svakko, Helena Länta samt Sara Ajnnak som
berättade om livet som entreprenör. WSP redogjorde för statistikutredningen "Läget i Sapmi. Resultaten
av workshoparna kommer att utgöra underlag dels för revideringen av näringslivspolitiska
handlingsplanen samt underlag för statistikutredningens SWOT.

3

störka
gemenskap
sambk mat

nörlng
entreprenörskap -'-""n
.......,.
ro hngsllvd<o~~~~yrtjaf\de

slöjd kultu

0)

c

averl.-va

l ~ ;§ renskötse

"i 'og
ii

:

Q.

CC

., c O-o
o (LI E o
:: ~ ~ -6

sameslojd
tlllvöxtpotential
~
Cl) &om engag~
börkra~igt

Jakt fiske

E

I,

0

OI
C

-~c

I

n samiska nöringar
fiske
utveckla

~ltgm drivs av en same
C

Oäi
en .l!l

!

~ 0

~

ai :,

·3c

C

,0 . :
C

ao

~ ~

,o
-~

c

•

111

~

~ 9--

8i

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

Styrelsen har fattat beslut om att anta en strategisk plan för arbetet med OECD-rapporten. Planen är i det
närmaste genomförd. det som har gjort att alla aktiviteter inte kunnat genomföras är förseningen av
offentliggörandet av rapporten om samernas medverkan i den regionala utvecklingen. Den gjordes den
27 april i Luleå. En ny strategi behöver utarbetas och förankras för att börja arbeta med rapportens
rekommendationer. Arbetet med den internationella delen fortsätter.

Insatser LB
Till den 31 mars har 151 ansökningar inkommit och 78 ärenden beviljats. Sametingets budget har dragits
ner till 79, 7 miljoner kronor. 28,7 % av budgeten är beviljade och 11 ,6 % är utbetalt.
Medlen i startstödsåtgärden är slut. Vi har beslutat att omfördela 500 000 kronor från investeringsstödet
för rennäringen för att bevilja de återstående två ansökningar som legat inne, då vi fick möjlighet att
öppna upp för omfördelning. Jordbruksverket undersöker möjligheterna att ytterligare öppna upp för
omfördelning över fokusområdena, vilket är en begränsning idag.
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Arbetet med att få in rennäringen i CAP:en fortsätter och i dagarna har vi levererat referenser som
Jordbruksverket efterfrågat på uppdrag av Näringsdepartementet, för att styrka/belägga att rennäringen
bidrar till en miljö och/eller klimatsmart köttproduktion.
En rad förenklingar i genomförandet, framförallt på projektnivå har kommit från Jordbruksverket, allt för att
både öka ansökningstakten både för stöd och för utbetalningar, men även för att förenkla
ansökningsprocessen.

EU 2021-2028

Vi har fått signaler om att arbetet med närst programperiod är kraftigt försenad. Dels är det val till
Europaparlamentet i maj och dels så vet ingen vilka konsekvenser Brexit-ärendet kommer att få. Som det
diskuteras idag så förväntas nya programmen vara klara först 2022. Som en konsekvens av detta så vet
vi inte heller hur överlappningstiden ser ut från att denna programperiod tar slut.

Insatser - lnterreg

Under innevarande programperiod, 2014-2020, har 25 ansökningar inkommit under sju
ansökningsomgångar. Inför varje ansökningsomgång har det kommit in mellan 2-4 ansökningar. Under
2018 har sex ansökningar inom delområdet Sapmi kommit in. Totalt har elva projekt beviljats medel
under programperioden. Ansökningstrycket är ojämnt och inför årets första call inkom inte något samiskt
projekt. Vi hoppas att ansökningsläget förbättras och det ryktas om att flera ansökningar är på ingång.
EU-kommissionen har beslutat om omfördelning av medel från CBC-programmen till lnterreg Nord. Det
innebär att programmet har fått ytterligare 18,4 miljoner EURO att fördela till projekt. Norge har dock inte
erhållit medel i motsvarande grad, vilket kan komma att innebära att det riskerar ekonomisk obalans
mellan ländernas insats i programmet. Konsekvensen av det blir att programmet måste uppmuntra till fler
projekt i första hand mellan Sverige och Finland.
Konsekvensen av ökade medel i programmet innebär att det kommer att vara tre call per år. Aven TAstödet kommer att öka lite.

Statistikutredningen Läget i Säpmi
WSP Advisor vann upphandlingen för statistikprojektet och är i full gång med arbetet.
Uppdraget omfattar:
1. Allmän redovisning av det samiska samhället
2. Informationsinsamling och redovisning av olika samiska näringsgrenar
3. Framtagande av befintlig och ny statistik
4. Analys och slutsatser av materialet

Utredningens innehåll och resultat skall bland annat kunna användas som underlag för
kommande EU-program samt det Näringslivspolitiska handlingsprogrammet.

Arbetet med statistikinhämtning är genomförd och nu påbörjas analysen av materialet. Slutredovisning för
styrelsen kommer i juni.
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AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Då Tanja slutat hos oss och övergått i tjänst på kulturavdelningen har vi en vakans. En ny medarbetare
har rekryterats, Sara Larsson, och hon börjar den 3 juni. Det innebär att vi har en högre arbetsbelastning
på Landsbygdsprogrammet med endast en handläggare.
Kjerstin Valkeapää har börjat sin projektanställning den 7 januari för att projektleda
kompetensutvecklingsprojektet. initialt innebär det en högre arbetsbelastning för att introducera henne i
arbetet. Detta ska dock plana ut när hon blir varm i kläd rena.

KOMPETEN S FÖ RSÖRJNING , !SK-RAPPORTERIN G , ETC
190129 och 31 Utbildning i Totara, Jordbruksverkets sytem för kompetesutvecklingsaktiviteter Camilla
och Kjerstin deltog

INFORM ATION SINSATS ER

ÖVRIGT ( EX DELTAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER M M )

Datum

Verksamhet

Namn

190121

Vaartoe, rasismutredningen

Ingela

190121

Saksrådsmöte, näringsdepartementet

Camilla

190130

Saksrådsmöte framtida CAP

Camilla

190207

Mentorskapsmöte Startstöd, boksläpp projekt Hävvi

Ingela, Camilla

190208

Information LB och lnterreg

Ingela, Camilla, Helen

190214

Livsmedelsstrategin Vilhelmina

Helen, Kjerstin

190319

SEFl-rådsmöte

Helen

190227-28

Näringslivskonferens, lycksele

Ingela, Camilla, Helen

190315

Möte traditionell småskalig matproduktion

Ingela

190319

Möte med Hushållningssällskapet och Eldrimner

Camilla, Kjerstin

190322

Möte traditionell småskalig matproduktion

Ingela

190327

OECD- offentliggörande av rapport, Luleå

Ingela

190327-28

Handläggarkonferens, Landsbygdsprogrammet

Camilla

Näringsnämnden har under denna period haft möten:
190116
telefonmöte
190207-08
Jokkmokk
190227
Lycksele
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CHEFSRAPPORT
REN NÄRING
PERIOD: 20190101- 20190331

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Såmediggi
Såmedigge
Såmiedi.ggie
Snemicdigkie

Utfall för
perioden

Kommentar

Förvaltning
1.22 RFA

113 915

MAL OCH UPPDRAG
Sametinget arbetar för det samiska folkets bästa och som engagerade ambassadörer synliggör vi
samerna som urfolk. Sametinget initierar, utvecklar och verkställer insatser som främjar samiska
språken, kulturen, näringarna samt berikar samhället genom samisk kunskap.

ÖVERGRIPANDE MAL
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som påverkar det
samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o
Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskn ing samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom :
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o
Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

V ERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
1.
2.
3.
4.

Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FN-delegationer
Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
5. Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
6. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och externt
7. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN 20190101-20190331

Ny nationalpark
Sametinget deltar i arbetet för bildande av en nationalpark med arbetsnamnet "Vålådalen-SylarnaHelags" i Jämtlands län. Naturvårdsverket har tillsammans med nationalparkens beredningsgrupp
presenterat en övergripande inriktning med mål, syfte och vissa knäckfrågor som zonering. Sametinget,
Mittådalens och Tåssåsens sameby har ställt sig positiv till inriktningen och en fortsatt process.
Handölsdalens sameby har på senaste årsstämman sagt nej till en fortsatt process (ej justerat protokoll).

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har nu möte den 12 april där dom beslutar om en fortsättning av
processen eller inte.
Rovdjursfrågor
Ett stormöte med samebyar och myndigheter har hållits i Umeå februari 2019.

Naturvårdsverket har påbörjat att formulera sin vägledning angående toleransnivåns betydelse vid
prövning av beslut om jakt efter stora rovdjur. Uppdraget framgår av deras regleringsbrev. Sametinget
har deltagit i ett samråd med verket i den frågan samt gällande deras förslag till nya föreskrifter för
licensjakt.
Rennäringsnämndens rovdjursstrategi har påbörjats. Olov Anders Sikku har anställts som
projektkoordinator fram till den 15 juli. Marianne Gråik ingår tillsammans med Marita Stinnerbom och
Lars-Ove Sjajn i styrgruppen. Se vidare bifogad tids- och aktivitetsplan.
En särskild träff hölls med statssekrekreterare för miljödepartementet, Gunvor Ericsson den 25 mars.
Klimatanpassning
Sametinget har beviljats 1 mkr av SMHI för ett projekt som syftar till att främja tvärsektoriellt samarbete
med andra aktörer och få större möjlighet att bedöma helheten för renskötseln utifrån klimat och
kumulativa effekter (omvärldsfaktorer). Integrering av klimatscenarier i RBP ska underlätta att ta beslut
under osäkerhet och under olika årstider.

Projektets mål är att uppdatera och komplettera med ytterligare omvärldsfaktorer exempelvis vindkraft,
rovdjur, gruvor, infrastruktur, kulturarv samt att addera klimatdata till det. Målet är att belysa de
funktionella samband som råder för renskötseln och hur kumulativa effekter påverkar samebyarna.
Detta avses att åskådliggöras i tre-fyra samebyar som utgör pilotområden för verktyget renbruksplanklimatfaktorer.
En av åtgärderna i Sametingets handlingsplan för klimatanpassning är att respektive sameby behöver ta
fram egen klimat- och sårbarhetsanalys samt en egen handlingsplan för klimatanpassning. Under 2018
har fyra samebyar deltagit i ett pilotprojekt och tagit fram klimat- och sårbarhetsanalyser samt
handlingsplaner för klimatanpassning. Sametinget går nu vidare med att genomföra en syntes av fyra
rapporter rörande klimatanpassning samt att utforma ett koncentrerat presentationsmaterial av
syntesrapporten. Sametinget ska kunna förmedla resultaten av pilotarbetena på ett pedagogiskt sätt i
sitt fortsatta arbete med klimatanpassning. Sveco har fått uppdraget att sammanställa rapporten.
Samhällsplanering
Avdelningen och kanslichefen har haft ett möte med Bergsstatens ledning den 19 mars ledning för
diskussioner om aktuella frågor, Sametingets remissyttranden samt samebyarnas inflytande.

Ett möte med samtliga länsstyrelser hölls den 14 mars angående bildande av naturreservat och samiskt
inflytande.
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AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Handläggningssystem
Systemutvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko - företagsregister,
Haddi - prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersättning, massdöd och inventering, (Mearka och Låhko,
renmärkesregister och företagsregister) har påbörjats och sker i samarbete med Geovision, Agio, Mirror
och Coresource.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER M M )
Avdelningen har tagit initiativ till att hålla särskilda chefsmöten med Naturvårdsverket. Det första mötet
hölls den 12 februari.
Rennäringschefen deltog på Samerådets möte i Tromsö den 15 februari angående samisk samordning
av EU frågor.
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Aktivitetsplan och aktivitetskalender
2019-04-17

Aktivitetsplan och
aktivitetskalender
Denna aktivitetsplan gäller primärt för våren/sommaren 2019. Aktivitetsplanen innehåller de
aktiviteter som är prioriterade att utföras i syfte att uppnå långsiktiga resultat i enlighet med
målbilden.

Målbild
Rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån
Reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i
författning
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter
Ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag
Acceptans från samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion,
rovdjursinventeringarnas kvalitet, nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva
deltagandet i samråd med länsstyrelserna
Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och toleransnivåer fastställs

Prioriterade åtgärder våren 2019
Få till stånd författningsändringar i förordningar rörande förvaltning av stora rovdjur
och jakt
Utveckla ett samordnat budskap för extern kommunikation

Budskap och strategi
Budskapsplattform för extern kommunikation
OAS tar fram övergripande utkast. Marianne stödjer. 15 april skickas utkast till styrgrupp.

•
•

Komplettering av statistik i grundläggande budskapsplattfonn
Rickard kompletterar
Förankring
Intern fdrankring av budskapsplattform och strategi.

Kommunikations- och mediestrategi
Tas fram av Olov-Anders när budskapsplattformen är Idar.

•

Debattartiklar
Producera debattartikel 3-5 juni med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Utkast: 3 maj. OAS med hjälp av Marianne

Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.efternamn@samctinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Faksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 -780 xx (direkt)
070-

0980 -780 31

www.sametinget.se

Producera debattartikel 2-3 september med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Producera debattartikel tidningen Land 15 juli.
Undersök Dagens samhälle, OAS
Tas fram av Olov-Anders Sikku när budskapsplattform och mediestrategi är klara.

•

Digital bilaga i DN samt kampanjsida om rovdjur

Tas fram i samarbete med Cross Media Communication. OAS ansvarar

•

Sociala medier-strategi
3-5 kortfilmer för spridning tas fram. Visning senast 12 april. OAS
Infographics 3-5 st. OAS och Rickard. Visning 25 maj.

Kontakter och fysiska möten
26 mars 2019 - möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson i Kiruna.

Genomfårt
Våren 2019 - möte med landsbygdsministems statssekreterare Per Callenberg
Deltagande: Sametingets styrelseordfårande (+styrelse?)
Lars-Ove Sjajn ansvarar får inbjudan. Olov-Anders Sikku bistår med underlag.
25 mars - möte med statssekreterare Miljödepartementet Gunvor G Ericson
Genomfårt
3 april 2019 - Riksdagsseminarium

Genomfört
Våren 2019 - möte med Miljöpartiets grupp för samiska frågor.

Deltagande: Marita Stinnerbom
Våren 2019 - möte med Miljö- och jordbruksutskottet 26 augusti
Deltagande: Sametingets rennäringsnämnd
Sker preliminärt i samband med utskottets resa till Norrbotten under våren. Marita Stinnerbom
ansvarar för kontakt med utskottets ordfarande Kristina Yngwe (C).
Våren 2019 - etablerande av kontakt och inplanerande av möten med samtliga
riksdagsledamöter från Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Ansvariga: Marita Stinnerbom och Marianne Gråik
Våren 2019- möte med ansvariga tjänstemän vid Miljö- och energidepartementet
Lars-Ove Sjajn ansvarar för inbjudan.

Cujuhus/adress
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Våren 2019 - Kontakt med landshövdingar och kommunalråd i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Dalarnas län
Ansvarig: Marita Stinnerbom

Möte med SSR och Saminuorra
Ansvarig: Marita och Marianne

Löpande kontakter
Kontakt med tjänstemän vid Näringsdepartementet respektive Landsbygdsdepartementet
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Kontakt med Naturvårdsverket
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Kontakt med länsstyrelserna
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Seminarier
4 april 2019 - Riksdagsseminarium
Lunchseminarium med Sametinget som värd. Genomfart

Ev. våren 2019 - seminarium med rovdjursföreningarna.
Marita ansvarar

Ev. juli 2019 -Almedalen
Marita och OAS deltar

Riksdagsledamöter konferens, september 2019
OAS ansvarig kontakta Tina

Träff med Sverige representant i EUs regionalutskott
OAS kollar

Delta på viltförvaltningsdelegationerna under vår
Rickard Doj deltar o presenterar produktionsberäkningar

Förvaltningsverktyget
Underlag till Viltförvaltningsdelegationerna
Tas fram av Rickard Doj och Marianne Gråik.

Separata strategier för varje rovdjursart
Marianne Gråik och Marita Stinnerbom foljer upp
Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
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Övrigt
EUs vägledning om Art & Habitatdirektiven
LOS bevakar
Intern kommunikation
Kommunicera budskap och aktiviteter till Sametingets politiker. Marita o LOS ansvarar
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Besök: Adolf Hedinsvägen 58
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070-

0980 -780 31
www.sametinget.se

Lars.-Anders Baer
Box 200
962 25 Jokkmokk

RAPPORT - OECD
Till:

Sametinget

Från:

Lars-Anders Baer

Datum: 2019-04-01
Ärende: Linking the Indigeous SamiPeoples with Regional Development in Sweden

1.(6) Bakgrund
Blev tillfrågad av Sametinget kansli om jag kunde ställa upp som resursperson i
samband genomförandet av OECD:s studie/rapport om urfolk och regionalpolitik både i
Sverige och i den globala studien. I arbetet skulle ingå kontakter och möten med dels
Sametingets personal, dels företrädare för näringsdepartementet, dels
forskningssamhället, dels OECD:s exporter.
2. Introduktionen
Arbetet omfattade inledningsvis att bistå Sametinget med kunskap och expertis vid
OECD:s intervjuer och diskussioner med företrädare för samebyar, sameföreningar,
samiska företag, kommuner, länsstyrelser, landsting och regeringskansliet anslutning till
OECD:s studie av urfolkens roll i regionalpolitiken. Medverkande i denna egenskap vid
möten i Stockholm den 19/2, Luleå den 20/2, Gällivare den 21/2 och Jokkmokk den
22/2 2018. Utöver dess möten diskuterades och samtalades om dessa frågeställningar
både innan om strategier och upplägga och senare om utfallet med företrädare för
Sametinget, regeringskansliet och OECD:s exporter.

3. OECD presentation av projektet i samband med UNPFII session
Bistod OECD och Sametinget med expertis och kontakter i samband med UNPFII I New
York den 16-20 april 2018. Deltog på ett s.k. side-event där OECD upplägg om att
studera urfolk och regionalpolitik den 17 /4 presenterades. Ordnade en inofficiell träff
mellan OECD:s experter och kulturminister Alice Ba-Kunke den 16/4. lntroducerade
OECD:s exporter för olika urfolks representanter från de länder som också ingick I
studien. Dessutom detta deltog jag på olika side-event, bl.a. ett arrangerat av SwedBio
kopplat Stockholm Resilience Centre om urfolk och skog och ett nordiskt möte ordnat av
den finska delegationen. Utöver detta bistod jag Sametingets delegation med råd och
dåd.

4. OECD Peer reviewer
Bistod OECD som "peer reviewer" i den första etappen av studien i Kanada. "Peer
reviewe" betyder lite grovt översatt som "för /med granskare". I liknande studier bjuder
OECD in oberoende experter, ofta forskare, med special kunskaper inom det aktuella
ämnet.
Mellan den 14-17 maj 2019 träffade OECD delegationen företrädare från den federala
regeringen och provinserna Nova Scotia och Quebec. Utöver detta träffade vi företrädare
för Mi'kmaq Nation i Millbrook, Makivik Corporation i Halifax, The Grand Council af
Crees i Montreal. Vid möten deltog forskare och akademiker från olika universitet.
5. Seminarium; Linking Indigenous peoples with regional policies.
Deltog på ett seminarium i Bryssel den 5 juni 2019 om OECD studie. På seminariet
deltog representanter från alla Sameting och även representanter från EU
kommissionen.
Seminariet sammanföll med WGIP styrelsemöte i Bryssel.

6. Efterarbete
Under sommaren och hösten 2018 har jag bistått Sametinget med korrekturläsning och
kompletteringar av texten i samiska rapporten. Arbete har företagits per telefon och
e- mail. Arbetsspråk har varit engelska.
I februari månad 2019 utformade undertecknad ett utkast till förord till den
internationella rapporten som sedan redigeras ihop med två andra urfolkskollegor och
OECD sekretariat. Förordet kommer att undertecknas av mina urfolks kolleger jämte
undertecknad.
Deltog på presentationen av rapporten Linking the Indigeous SamiPeoples with Regional
Development in Sweden den 28 april 2019 på inbjudan av Näringsdepartementet.

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-04-11

Sagadoalli mearradus

Uppdra till Ingrid Inga göra utredningsarbete till Sametingets styrelsen ang I.L O 169.
Arvode för uppdraget utgår med fyra (4) dagsarvoden.
Att uppdra till kansliet teckna avtal med Ingrid Inga.
Dag som ovan

~Q?.{1-~
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-01-23

Sagadoalli mearradus

Uppdra till Marita Stinnerbom representera Sametinget vid Civil Rights Defenders
expertgruppsmöte den 24- 25 januari 2019 i Umeå.
Dag som ovan

~ ~ ..fL-'U.Jb{@
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-04-11

Sagadoalli mearradus

Uppdra till Lars-Anders Baer, :inom ramen för SPR, utreda SPR:s observatörsstatus i FN
kontra Sametingens deltagande i respektive nationella delegationerna och av nänmda behov
av eventuell revider:ing av SPR:s arbetsordning. Ersättning utgår med tio (10) dagsarvoden.
Uppdra till kansliet teckna avtal med Lars-Anders Baer.
Dag som ovan
~ V '{ l-Ulb@

Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-01-23

Sagadoalli mearradus

Uppdra till Stefan Mikaelsson representera Sametinget vid Miljöpartiets seminarium;
Vem äger marken den 24 januari i Stockholm
Dag som ovan

~,W-~
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-04-04

Sagadoalli mearradus

Anja Fjällgren deltar vid FN:s permanenta forum den 20-28 april 2019 i New York
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Styrelsens sammanträden
Datum
22-24jan
6 feb
17 feb
21 feb

Ort
Giron
Jåhkkåmåhkke
Orrestaare
Orrestaare

Kommentar
Styrelsemöte,§§ 1-28
Arbetsmöte, styrelsen
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 29-34

Ordförandebeslut
Datum
8jan
23jan
23jan
21 feb

Beslut
Uppdrag till Ingrid Inga om utredningsarbete angående ILO 169
Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Miljöpartiets seminarium "Vem
äger marken", 24 januari i Stockholm
Marita Stinnerbom representerar Sametinget vid Civil Rights Defenders
expertgruppsmöte, 24-25 januari i Umeå
Uppdrag till Lars Anders Baer om utredningsarbete angående SPR:s
observatörsstatus i FN kontra Sametingens deltagande i nationella delegationer

Styrelsens löpande arbete
Utöver det som redovisas i denna rapport genomför styrelsen löpande arbete, bl.a. dialog i
olika frågor med Sametingets kansli, styrelsen emellan och andra aktörer, beredning av
ärenden, förberedelse inför möten, administrativt arbete, resor, samt ansvar att vara
tillgänglig för kontakt och brådskande ärenden.
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Möte med Kultur- och Demokratiminister Amanda Lind, 6 februari

Sametingets styrelse hade ett första möte med Kultur- och Demokratiminister
Amanda Lind i samband med Jokkmokks vintermarknad.

Samcdjggl
Samedigge
Såmiediggic
Saemicdigkie

Ärenden som behandlades: Inrättande av en sanningskommission, konsultationsordning,
nordisk samekonvention, renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge,
konsekvenserna av klimatförändringar för rennäringen och samiska näringar, samisk kultur,
kulturarv och kulturmiljö, samiska språket, ILO 169.

Möte med Landsbygdsminister Jennie Nilsson, 26 mars
Sametingets styrelse hade ett första möte med Landsbygdsminister Jennie Nilsson i Kiruna.
Ärenden som behandlades: Gränsöverskridande renskötsel/Renskötselkonventionen,
klimatanpassning, renbruksplaner, Contorta, näringslivsutveckling, renar och rovdjur:
förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen, ersättningsnivåer enligt 6-7 §§ viltskadeförordningen, skadeförebyggande
åtgärder.

Möte med statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G Ericson, Miljödepartementet, 25
mars

Sametingets styrelseordförande, styrelseledamot med ansvar för rennäring samt kansliet
hade ett möte med statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G Ericson, Miljödepartementet,
i Stockholm.
Ärenden som behandlades: Traditionell kunskap, renar och rovdjur: förvaltn:ingsverktyg för
förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen, ersättningsnivåer
enligt 6-7 §§ viltskadeförordningen, skadeförebyggande åtgärder.

Konsultationsordningen

Konsultationsordningen, Ku2017/01905/DISK, är fortfarande under beredning. Inga nya
uppgifter om ärendets utveckling har framkommit under den redovisade perioden.
Kulturdepartementet har tidigare varit tydlig med d e utmaningar som visat sig i
beredningen av ärenden. Sametingets styrelse haft möjlighet att tydliggöra och lägga fram
Sametingets syn på förslagets innehåll och föra fram budskapet om hur viktigt det är för
Sametinget och för det samiska perspektivet att uppnå ett bra slutresultat.
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Överenskommelse mellan länsstyrelserna i de fem nordliga länen,
Naturvårdsverket, Sametinget om grundläggande principer för arbetet med
toleransnivåer för rovdjursskador på ren

S.imcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de
fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt
Naturvårdsverket och Sametinget. Överenskommelsen innebär att myndigheterna är
överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med
att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.
Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund
för det fortsatta arbetet. Dessa är:
•
•

Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster
Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

Arbetet fortsätter utifrån överenskommelsen.

Möte med ärkebiskop Antje Jackelen och Biskopen i Luleåstift Åsa Nyström, Sametingets
ordförande Paulus Kuoljok, Ungdomsrådets ordförande Anja Fjällgren, Saminuorras
ordförande Sanna Vannar

Mötet hölls i samband med Jokkmokks vintermarlmad, 2019. Styrelseordförande deltog på
mötet. Slutsatser:
•

Inrättande av sanningskommission

Ärkebiskopen har tagit ställning för inrättandet av en sannings- och försoningskornrnission,
bl.a. i en debattartikel i Dagens Nyheter 6/3 2016 och i panelsamtal vid samiska
kyrkodagarna i Arvidsjaur i juni 2017.
•

Repatriering av samiska mänskliga kvarlevor

Svenska kyrkan vill med sitt repatrieringsarbete bidra till Svenska kyrkans
förson:ingsprocess med samerna genom att lyfta frågan om repatriering med beslutsfattare
och myndigheter. Det är ovärdigt och inhumant att samiska kvarlevor alltjämt förvaras på
museer och institutioner. Urfolksrätten ger samerna rätt till repatriering och detta måste
respekteras anser Svenska kyrkan. Sametinget ska ha rätten att besluta vad som ska göras
med repatrierade kvarlevor och återbegravning ska vara möjligt.
•

Ratificering av ILO-konventionen 169

Kyrkomötet beslutade den 16 november 2015, efter behandling av motion 2015:21 av Johan
Åkesson (s) och Olle Burell (s), att uppdra åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering
och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks
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rättigheter. Året dessförinnan hade Kyrkomötet av olika orsaker valt att avslå
motionen vilket ledde till att många samer valde att lämna Svenska kyrkan.

Samcdiggi
Såmediggc
Såmiediggic
Saemiedigkie

Kyrkolivsutskottet anser i sitt betänkande att Svenska kyrkan ska bidra ytterligare
till att påskynda processen med en svensk ratificering av !LO-konvention m 169 för att skapa
tydlighet om vilka internationella regelverk för urfolks rättigheter som redan gäller, och
vilken hänsyn som ska tas enligt bland annat skogsvårdslagen men som inte tillämpas

Dialogmöte med Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Närvarande: Björn Risinger och Lena Odeberg från Naturvårdsverket, Robert Andren och
Maria Stenkvist från Energimyndigheten, styrelseordförande Per Olof Nutti, styrelseledamot
Marita Stinnerbom samt kanslipersonal från Sametinget.
Information från Energimyndigheten och Naturvårdsverket om arbetet med en strategi för
hållbar vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledrung för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad för att nå målet om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030.
Sametinget lyfter betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala
intrångsbilden ska tas hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och
villkor för skadeförebyggande åtgärder.

OECD

Den 27 mars 2019 lanserade OECD rapporten "Linking the Indigenous Sami People with
Regional and Rural Development in Sweden" (ung. Urfolket samerna kopplat till regional
utveckling i Sverige) i Regionhuset i Luleå, i närvaro av bland andra Sametingets
styrelseordförande Per-Olof Nutti, styrelseledamöter Marita Stinnerbom och Jan Rannerud,
landsbygdsminister Jennie Nilsson, och Norrbottens landshövding Björn 0. Nilsson. Även
representanter för Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen fanns på plats
liksom samiska organisationer och institutioner och de nordliga kommunerna.
Samernas gemensamma kulturarv är en av norra Sveriges styrkor, trots att glesbygd och
långa avstånd kan vara en utmaning. Samiska företag nyttjar ofta traditionell kunskap i
produktionen av varor och tjänster. De huvudsakliga samiska affärssektorema är renskötsel,
turism och den kulturella sektorn och andra landsbygdsnäringar. Rapporten gör
djupdykningar i dagens situation för samiskt näringsliv, identifierar problem och ger
konkreta, genomförbara förslag hur både regering, regioner, länsstyrelser och kommuner
kan förbättra sam ernas möjligheter till inflytande i landsbygdsutvecklingen. Författarna har
satt sig in i samiska frågor och de analyser och rekommendationer som ges är väl
underbyggda. De samiska frågorna sätts även in i ett större sammanhang och jämförs med
andra urfolk i länder som USA, Kanada, Peru, Colombia och Australien
De tre viktigaste rekommendationerna är i korthet:
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1. Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv: Det

Såmcdiggi

Samedigge
behövs statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv, etiska riktlinjer
Samiediggic
för samerelaterad forskning, och att Sametinget får bli en statistikansvarig
Saemiediglåe
myndighet. Utan statistik kan inte problem och hinder identifieras.
2. Att förstärka policies och program: exempelvis genom att inkludera samerna i
regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutveckling, åtgärda hinder i regelverk

och ekonomiska förutsättningar, förstärka stödmöjligheterna och förstå att
investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i ekonomisk utveckling.
3. Att stärka kopplingarna mellan samerna och regionalt utvecklingsarbete: genom att
öka samarbetet med det samiska samhället, förtydliga den samiska rätten till
konsultation, ta hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering,
förtydliga ansvaret för de samiska frågorna mellan olika myndigheter och
departement och etablera mekanismer för koordination och dialog mellan olika
förvaltningsnivåer
Styrelseordföranden höll ett anförande, se bilaga 1.

Rovdjur

En konferens om rovdjur har anordnats där ca 100 personer deltog. Där informerades
samebyarna om handslaget som Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har
kommit överens om, att produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas förluster och
resultatet från nationella inventeringssystemet är det bästa kunskapsunderlag som vi har i
dagsläget. Föredrag av Sametinget Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om hur
myndigheterna arbetar med förvaltningsverktyget och toleransnivån på max 10 procent.
Deltagarna fick samlas i grupparbeten för att diskutera förslag till förändring av
ersättningssystem på järv och björn, skyddsjakter för populationssänkning.
Ett möte har anordnats med samiska delegater i viltförvaltningsdelegationerna för att
samordna arbetet med miniminivåer och förvaltningsplaner av rovdjuren och förvaltning i
renskötsellänen.
Styrgruppen för rovdjursstrategin har haft möte, på mötet diskuterades budskapsplattform
och aktivitetslista. Riksdagsseminarier och seminarium för rovdjursföreningar planeras,
framtagande av statistik och medverkan på Almedalen. Se bifogad aktivitetsplan, bilaga 2.
Målet med strategin är att rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån,
reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i författning.
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter och att
ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag, acceptans från
samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion, rovdjursinventeringarnas kvalitet,
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nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva deltagandet i samråd med
länsstyrelserna, Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och
toleransnivåer fastställs.

Samcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemiedigkie

Rennäringsansvarige har deltagit på konferens om rovdjur i Svansele som Barents råd
anordnade där rovdjursfrågorna i alla fyra länder diskuterades.
Rennäringsansvarige har deltagit på seminarium anordnat av Norska sametinget och
miljödirektoratet om hur traditionell kunskap kan involveras i rovdjursförvaltningen och
främst i ersättningssystemet på norsk sida, samt hållit ett föredrag om hur traditionell
kunskap kan involveras i toleransarbetet.
Möten har begärts med Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet och ett riksdagsseminarier
p laneras att genomföras den 3 april. Planering för utbildningsmöten med samebyarna i
webbverktyget för förluster av ren till rovdjur.

Samhällsplanering

Sametinget har mött GD för Naturvårdsverket och Energimyndigheten om strategi för
hållbar vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledning för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030. Sametinget lyfter
betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala intrångsbilden ska tas
hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och villkor för
skadeförebyggande åtgärder.
Rennäringsansvarig medverkade på konferens "Kyrkan, renar och skogsbruk" där kyrkans
företrädare och skogsförvaltare diskuterade och bytte erfarenhet med rennäringsföreträdare
om hur förvaltningen av kyrkans skogsinnehav kan förbättras med hänsyn till rennäringen.
Rem1äringsansvarig höll ett föredrag om skogens betydelse för att möte klimatförändringar
och för renskötarens arbetsmiljö.

Jämställdhet

Rennäringsansvarig deltog på konferens "Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid i
Jokkmokk".
Sametinget har påbörjat arbetet med att uppdatera jämställdhetsplanen

Klimat

Sametinget genom rennäringsansvarige har närvarat via länk på seminarium för fördjupade
utvärdering av miljölmål.
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Agenda 2030
Det pågår ett intensivt arbete med fokus på de 17 globala målen med 169 delmål i
Agenda 2030. Det är viktigt att Sametinget för fram de samiska frågorna inom

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

dessa mål och lyfter urfolksperspektivet.
Målet för FN och medlemsländerna är att uppfylla dessa mål och då har man förbundit sig
att ingen åtgärd får förminska ett annat delmål. Detta beslut innebär att Sametinget har en
stor uppgift i att bevaka och arbeta för att det samiska synsättet, Eallinbiras, verkligen
beaktas. En stor uppgift är att intensifiera arbetet med att livsmiljöprogrammet inom det
samiska samhället.

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

Sami Giellagaldu
Regeringen har beviljat genom beslut 2018-04-19 en miljon kronor i bidrag till Sametinget för
att tillsammans med sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättande av en struktur
för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar att bedriva språkvård, ge
råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer. Bidraget ska användas till de
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kostnader Sametinget har för Sami Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen
har genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellagaldus
verksamhet.

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Språknämnden har beslutat att ha språkkonsulenter kvar i samnordiskt språkarbete med
fokus på normering och språkvård och fortsatt arbete med språksektioner, att prioritera
arbetet med pitesamiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesamisk
språkhandbok.
Arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu fortsätter under våren i samarbete
med sametingen och regeringarna i respektive land.

Utredning Samisk språklag

I december presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor om
Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Arbetet med en samisk språklag fortsätter med rapporten som grund.

Sametingets språkstrategi

Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet m ed språkstrategi. En språkstrategi
ska utarbetas av Sametingets alla verksamheter, såväl verksamheter på kansliet som de
politiska. Sametingets språkstrategi ska omfatta alla politiska organ och samtliga
medarbetare. I språkstrategi ska anges tillvägagångssätt att öka användandet av samiska
inom egna verksamhetsområdet med angiven tidplan samt hur verksamheten i övrigt ska
arbeta för att uppnå Sametingets språkmål.
Språkstrategin ska också ange hur verksamheten säkrar att språkperspektiv (ökad
användning av samiska) inkluderas i de frågor/ärenden som verksamheten jobbar med.
Sametingets avdelningar och politiska organ ombeds att inkomma med förslag till insatser
inom ramen för en språkstrategi. Kansliet sammanställer därefter språkstrategi utifrån det
inkomna materialet. Styrelsen behandlar utkast till språkstrategi och därefter går förslag på
Sametingets språkstrategi på remiss under hösten.
Styrelsen fastställer förslag till plenum. Efter beslut i plenum så implementeras Sametingets
språkstrategi och de beslutade åtgärderna i samtliga verksamheter.
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2019 Internationellt år för urfolksspråk

Såmccliggi
Såmediggc
Samiediggie

UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametingets
Saemiedigkic
styrelse har uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Sametingets har hos regeringen begärt utökade medel utöver ordinarie anslag för att
genomföra arrangemang som synliggör och stärker de samiska språken under
urfolksspråkåret 2019, samt att regeringen genomför informationsinsatser för att höja
allmänhetens kunskap om samer och de samiska språken, särskilt riktat mot ungdomar och
riksdagens ledamöter.
IYIL 2019 har lanserats i början av 2019. Vice styrelseordförande har deltagit vid den
internationella lanseringen i Paris den 28 januari och vid norska Sametingets lansering av
IYIL 2019, en språkkonferens den 4-5 februari i Romsa. Sametinget genomförde sin lansering
i samband med Jokkmokks marknad genom språkkonferensen "Mija Giella" den 7 februari,
där vice styrelseordförande deltog och höll öppningsanförande. Se bilaga 3.
Ytterligare aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 planeras.

Utredning om språkcentrum

Regeringen har i juni 2018 uppdragit åt Sametinget att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk.
Sametinget har genomfört samråd med samiska civilsamhällesorganisationer och inhämtat
synpunkter från berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget redovisades till
Kulturdepartementet den 29 mars 2019.
Sametinget föreslår i redovisningen att två nya samiska språkcentra inrättas, ett med
verksamhet på nordsamiskt område och ett med verksamhet på lule/pitesamiskt område.
Förslaget vill främja ett brett och fungerande revitaliserings- och främjandearbete som utgår
från samiska lokalsamhällens speciella behov och förutsättningar. En utvidgning geografiskt
av språkcentrums verksamhet bidrar till att fler samiska språkanvändare kan ta del av
möjligheter att återta eller utveckla sitt språk. De samiska språken är små och definieras som
hotade språk, enligt Unescos kriterier för hotade språk. Sametingets förslag innebär
verksamhet inom hela svenska sidan av Sapmi vilket också främjar alla samiska språk.

God ortnamnssed

Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
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Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och folkminnen
(ISOP), från och med 1:a oktober 2018 har ansvar att yttra sig om i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och samiska personnamn.

Såmcdiggi
Samedigge
Samiediggie
Saemicdigkie

Samråd med ISOP har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.
Anpassningar i verksamheten görs för att resurser kan avsättas för detta ansvarsområde
utefter behov.

Samiskt förskoleprojekt Sa.MOS (Sami manat odda searvelanjain)

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

Etablering av utbildningsnämnd

Styrelsen genom utbildningsansvarige arbetar med ett förslag till plenum att etablera en
utbildningsnämnd. Förslaget har diskuterats med Sameskolstyrelsen bl.a. på dialogmöten.
Samråd med Sameskolstyrelsen har genomförts.
Förslaget innebär kortfattat att Sametinget etablerar en utbildningsnämnd och att
ledamöterna i nämnden är desamma som ledamöterna i nämnden för Sameskolstyrelsen.
Det ger Sametinget och Sameskolstyrelsen möjlighet att arbeta med utbildningspolitik
sammanhållet och koordinerat mellan myndigheterna.
Arbetet med förslaget fortsätter under 2019.

EU-programmen

Arbetet med nya programperioden pågår och avsikten är att etablera ett samiskt program,
alternativt att samiska näringar blir ett eget fokusområde, vilket kan vara lättare att
genomföra gentemot samtliga fonder.
Sametingets mål att regeringen ska tilldela medel för egen nationell medfinansiering har
arbetats med under lång tid och över blockgränser. Det finns en positiv syn hos regeringen,
men det är av vikt att Sametinget driver på i frågan.
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Ett eget samiskt program lyfter samiska näringars möjlighet att söka stöd via EUfonderna även om projekten är relativt små. En avgörande punkt är om det
samiska programmet får tillgång till samtliga fonder eller blir endast en del av
landsbygdsprogrammet. Det krävs en genomarbetad plan om det ska avse
samtliga program vilket ställer höga krav på Sametingets organisation.

Såmcdiggl
Såmedigge
Samiediggic
Saemiediglde

En naturlig åtgärd vore ett EU-kontor för samiska näringar under Sametinget. En placering i
nära förvaltande myndighet, Tillväxtverket, är fördelaktigt. En placering i Bryssel kan ge
andra fördelar som bör beaktas.
En utredning om och hur Sametinget skulle dra nytta av ett EU-kontor bör genomföras innan
nästa programperiod startar. En sådan åtgärd borde finansieras genom ansökan hos EUkommissionen eller genom regeringen. Ett mindre föredraget alternativ är att Sametinget
utreder det inom kansliet inom gällande budgetramar.
Frågorna har lyfts till Näringsdepartementet vid två tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepartementet är en förutsättrung då det är departementet som förhandlar med
kommissionen.
Den utdragna processen att utse en regering har inneburit att arbetet gentemot
regeringskansliet i denna fråga stått stilla, men nu har arbetet tagit ny fart och
departementen med nya statsråd är igång med arbetet. Sametingets prioriteringar får stor
respons från regeringskansliet.

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

Näringspolitiska handlingsprogrammet
Näringspolitiska handlingsprogrammet har högt satta mål för utveckling av samiska
näringar och ska enligt arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum.
I arbetet med bl. a. nationalparksbildande kan konstateras vikten av att samiska näringar,
och då särskilt areella näringar, definieras. Vikten av en fungerande statistikförande
myndighet, Sametinget, kan även konstateras och måste prioriteras med tanke på
definitionen av samiska näringar men också för att synliggöra duodji.
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Generationsväxling

Sämcdiggi
Sårnedigge
Särniediggie
Saerniedigkie

Dagens startstöd är ändrat så att man får startat sitt företag 24 månader i förväg
istället för som tidigare 6 månader. Budgeten för startstöd är dock redan förbrukad
och även om arbete pågår för att skapa mer resurser kommer det att ta tid. Det är viktigt att
se generationsväxling som en helhet och inte bara som ett startstöd.

Mediefrågor

Det planeras en fortsatt dialog med SR och SVT under sommaren.
Mediepolitiska handlingsprogrammet som antogs 2013 kommer att uppdateras när de nya
förutsättningarna blir kända.
Walt Disney Group har haft möten med sametingen. Svenska, norska och finska sametingen
har utsett en förhandlingsgrupp med mandat att teckna avtal som, när de blir offentliga,
också redovisas i respektive sameting i de delar där företagssekretess inte råder.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor

Styrelseledamot med särskilt ansvar för område hälsa, deltar för Sametingets räkning i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa.
Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa finansieras av Socialdepartementet och syftar till
att öka tillgången på språk- och kulturanpassade vårdtjänster. Under projekttiden (20172019) ska kunskapsnätverket:
1) Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildningsinsatser för politiker och
anställda inom region och landsting - workshops, seminarier och e-utbildning.
2) Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska
personalnätverk.
3) Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på kultur- och
språkanpassade tjänster.
4) Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha. Hur kan
ett framtida centrum för samisk hälsa utformas.
Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri och geriatrik.
Under projekttiden har nätverket fokuserat på att uppmärksamma området samisk hälsa
bland politiker, tjänstemän och övrig personal och visa på förbättringsområden.
Kunskapsnätverket arbetar med:
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kompetensnätverk i respektive region med syfte att tillvarata befintlig
samisk kompetens bland vårdpersonal
utbildningsinsatser om samisk hälsa och kulturförståelse till

•

ledningsgrupper och vårdpersonal
regionala arbetsgrupper för implementering av arbetet kopplat till överenskommelse

•
•
•
•
•
•
•

Såmediggi
Såmedigge
Såmicdiggie
Saemiedigkie

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

Kunskapsnätverket består idag av en samordnande huvudkoordinator, samt av regionala
koordinatorer. Nätverkets insatser sker i nära samverkan mellan koordinatorerna. För att
säkra riktning, relevans och delaktighet har Nätverket en styrgrupp och en politisk
referensgrupp med representanter från respektive region, Sametinget och de samiska
organisationerna.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region Norrbotten, Västerbottens läns
landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Förhandlingar pågår med
att få Region Västernorrland att ingå som part i Kunskapsnätverket.
Styrgruppen har arbetat mycket under den senaste perioden med Kunskapsnätverkets
fortsatta arbete efter projekttidens slut, hur organisera och finansiera arbetet i framtiden.
Förslag hanteras av Regionerna och besked om finansiella lösningar väntas komma före
sommaren 2019.

Kommitten samiska nationalsymboler

Samerådets 21:a konferens 9-11 februari 2017 uppdrog till kommitten att påbörja en process i
syfte att utse ett förslag till nationaljojk.
Styrelseledamot med ansvar för kultur representerar Sametinget i kommitten.
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Kommitten har efter att kommitten konstituerats inför en ny mandatperiod haft ett
första möte i Kiruna den 27-28 augusti, 2018. På mötet beslutades det om en
övergripande tidsplan för att organisera och igångsätta processen.

Såmcdiggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

Ett andra möte har hållits i Karasjohka den 28-29 mars, 2019. På mötet har bland annat
beslutats att anta en arbetsordning för kommittens arbete. Mötet beslutade vidare att frågan
om en nationaljojk bereds vidare fram till nästa möte som ska äga rum under augusti månad,
2019.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 201.8 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modem Samepolitik.
Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Styrgruppen kommer samlas för att planera det fortsatta arbetet med utredningen, bla. hur
det ska utformas så att det uppnås en god uppslutning från hela det samiska samhället på
aktiviteter som genomförs av utredningen.
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Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskommission, styrelseordförande Per Olof Nutti
Datum

Ort

Kommentar

16jan
22-24 jan
25jan
6 feb
6 feb

Möte med Kanslichefen
Möte Tlf Kulturdep., kanslichefen, styrelsen
Möte med Kanslichefen
Arbetsmöte, styrelsen
Besök Sameskolan, möte med Kulturministern

7 feb
Sfeb
17 feb
18-21 feb
21 feb
27-28 feb
5mars
12 mars

Giron
Giron
Giron
Jåhkkåmåhkke
Jiellevarri/
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare
Giron
Gfron
Stuehkie

13 mars

Stuehkie

25 mars
26mars
27mars

Stuehkie
Giron
Julevu

Möte, Ärkebiskopen och Luleå stifts biskop
Marknad
Arbetsmöte, styrelsen
Plenum
Styrelsemöte
Möte med Kanslichefen
Möte, språkfrågor m. kansliet, Lars Miguel Utsi
GD möte Naturvårdsverket Björn Risinger,
Energimyndigheten GD
Möte med Landshövdingen och Länsrådet i
Jämtland.
Möte med Miljödepartementet.
Möte med Landsbygdsministern
OECD rapporten presenteras

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedi kie

Bilaga

1

Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
14jan

Ort
Telefovdna

14jan
21jan

Telefovdna
Stuehkie

22jan
22jan
22-24jan
28jan

Giron/länk
Giron/telefon
Giron
Paris

4-5 feb

Ramsa

5 feb

Romsa

Kommentar
Bilaga
Arbetsmöte med kansliet om
förskoleprojektet SaMOS
Arbetsmöte med Avdelningschef Språk
Processmöte, Oddaaigasas Samipolitihka
(Modem Samepolitik)
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Möte med kulturdepartementet om IYIL 2019
Styrelsemöte
Deltagande på officiella lanseringen av
UNESCOS:s Internationella Urfolksspråkår,
IYIL 2019
Deltagande på norska Sametingets
språkkonferens och lansering av IYIL 2019
Språknämndsmöte
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6 feb
6 feb

Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke

7 feb

Jåhkkåmåhkke

9 feb

Jåhkkåmåhkke

17 feb
18-21 feb
20 feb

Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare

21 feb
26 feb
Smar

Orrestaare
Jåhkkåmåhkke
Telefovdna

6-7 mars
11 mars

Ubmeje
Telefovdna

12 mars
13-14 mar
14mar

Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke

14mar

Jåhkkåmåhkke

18mars

Stuehkie

25 mars
26 mars

Telefovdna
Giron

Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kultur- och Demokratiminister
Amanda Lind
Öppningsanförande på Sametingets
språkseminarium "Mija Giella" och lansering
av IYIL 2019
Deltagande in panelsamtal på föreläsning om
ny forskningsstudie vid SEI om
myndigheters skyldighet att ge samebyar
inflytande i tillståndsprocesser för gruvor
och vindkraft
Arbetsmöte, styrelsen
Sametingets plenum
Anförande vid invigning av Orrestaare som
samisk förvaltningskommun
Styrelsemöte
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Arbetsmöte om Giellagaldu med
styrelseordförande och kansli
Deltagande på kulturpolitisk konferens
Möte med norska och finska Sametinget om
förskoleprojektet Sa.MOS
Arbetsmöte med Avdelningschef Språk
Språknämndsmöte
Möte med Sameskolstyrelsen om
språkpolitiskt handlingsprogram
Möte med Samernas Utbildningscentrum om
språkpolitiskt handlingsprogram
Samrådsmöte med Skatteverket,
Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Möte med Landsbygdsminister Jennie
Nilsson

3

4

Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan Rannerud
Datum
16jan
22-24jan
28-29 jan

Ort
Telefon
Giron
Stockholm

Kommentar
Näringsnämnden
Styrelsemöte
Future Mine and Mineral
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Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemiediglåe

6 feb
6 feb
7-8 feb
17 feb
21 feb
27-28 feb
21 mars
26 mars
27mars
28 mars

Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Orrestaare
Orrestaare
Lycksele
Stockholm
Giron
Luleå
Luleå

Arbetsmöte, styrelsen
Möte med kulturministern
Näringsnärnnden
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte
NäringsJivskonferens
Regional tillväxtpolitik i förvandling
Möte med landsbygdsministern
OECD rapporten presenteras
Möte Länspartnerskapet

Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum
16 jan
22-23 jan
30jan

Ort
Giron
Giron
Webb/miljödep

6 feb
6 feb
6-7 feb

Jåhkåmåhkk.e
Jåhkåmåhkke
Jåhkåmåhkke

7 feb
8 feb
12 feb

Jåhkåmåhkke
Video
Ubrneje

13-14 feb
17 feb
18-21 feb
21 feb
27 feb
Smars
6-7mars
l2mars

Ubmeje
Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare
Staare
Svansele
Jåhkåmåhkke
Stuehkie

12-13 mars
19-20 mars

Ubrneje
Karasjok

Kommentar
Möte kanslichef förordnande
Styrelsemöte
Seminarium fördjupande utvärdering av
miljömål
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kulturministern
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid,
framtid
Språksemjnarium
A vstärnning rovdjurskonferensen
Möte med representanter i
Viltförvaltningsdelegationen
Konferens om rovdjur med samebyar
Arbetsmöte, styrelsen
Plenum
Styrelsemöte
Planeringsmöte rovdjursstrategi
Konferens Barents råd om rovdjur
Rennäringsnämnden
Möte med GD NV och energimyndigheten om
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.
Workshop kyrkan, samer och skogsbruk
Seminarium om traditionell kunskap i
rovviltförvaltningen, Sametinget och
milj ödirektoratet.
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25 mars

Stuehkie

26 mars
27mars

Giron
Julevu

Möte med miljö- och klimatminister samt vice
statsminister Isabella Lövins statssekreterare
Gunvor G Ericson,
Möte med Landsbygdsministern Jenny Nilsson
Presentation av OECD rapport om samiskt
ekonomiskt företagande

Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum
22-24 jan
25 jan
26jan

Ort
Kiruna
Kiruna
Frösön

5 feb

Länk

18-21 feb
21 feb
12mars
13mars

Orrestaare
Orrestaare
Arlanda
Arlanda

25 mars

Arlanda

26 mars

Staare/länk

Kommentar
Styrelsemöte
Möte med Hälso-, äldre och idrottsnämnden
Hälsodag för både hälsopersonal och
samer/samebyar boende inom Krokoms
kommun
Möte med politisk referensgrupp Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Plenum
Styrelsemöte
Möte med Hälso, äldre och idrottsnämnden
Arbetsmöte med Kunskapsnätverket för samisk
hälsa angående hälsopolitiskt
handlingsprogram
Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbete med
hälsopolitiskt program
Möte med landsbygdsministem som besökte
kansliet i Kiruna
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Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik
Datum
22-24 jan
6 feb
6 feb
14 feb
17 feb
21 feb
28-29 mars

Ort
Giron
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Giron
Orrestaare
Orrestaare
Karasjohka

Såmcdiggi
Såmediggc
Såmiediggic
Saemiedi Ide

Kommentar
Styrelsemöte
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kultur- och Demokratiministern
Möte, Arbetsgrupp samiska teatern
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte
Möte, kommitten för samiska nationalsymboler

Bilagor:
l. Anförande vid lansering av OECD-rapporten, Per-Olof Nutti, 2019-03-27
2. Aktivitetsplan och aktivitetskalender, rovdjur
3. Anförande vid språkseminarium "Mija Giella", Lars Miguel Utsi, 2019-02-07
4. Anförande vid invigning av Orrestaare som samisk förvaltningskommun, Lars
Miguel Utsi, 2019-02-20
5. Anförande vid Future Mine and Mineral, Jan Rannerud, 2019-01-28--29
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Launch of the report Linlcing the Indigenous Sam.i People with Regional
and Rural Development in Sweden

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

[Introduktion på samiska med hänvisning till United Nations Year of Indigenous Languages]
My name is Per-OlofNutti and I am the President ofthe Sami Parliament in Sweden.

Firstly, I want to welcome you all to my/our homeland Sapmi. It isa great pleasure for me to
be here and participate in thls launch of the report Linlcing the Indigenous Sami People with
Regional and Rural Development in Sweden. l would like to start off by congratulating us all to
have this report in our hands. And to thank all parties who were involved and contributed to
its content.
On behalf of the Sami Parliament I especially want to extend a warm thank you to the OECD
and the Swedish Government and Ministry for Innovation and Enterprise for inviting this
study to be conducted and for including us in the process. I also want to compliment the staff
of the OECD secretariat for its transparency, cultural sensitivity and responsiveness to our
views and perspectives.
We all know that historically indigenous peoples have not been allowed to sit at the table to
discuss and influence decisions that concem ou:r future. Step by step this is changing.
Indigenous peoples are now represented within various UN procedures such as the work on
implementing the Sustainable Development Goals, protecting biodiversity and addressing
climate change. The international recognition of indigenous peoples' rights, cultures,
traditions and livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a
national level. We strongly believe that in a Swedish context, the country case study can
facilitate such improvements further .
For the Sa.rni Parliament, the report and its recommendations are highly valuable. It supports
us in building our internal capacity to address necessary measures and changes. It is also a
toolkit for the Regions on how to include the Sami and Sami perspectives in their polices and
frameworks . In addition, it can also function as a roadmap for the Government on what
actions/measures are required to create an enabling environment for Sami businesses and
livelihoods. ·
The Sami people are the only indigenous people in Sweden and Europe. As such, we welcome
a report where Sami perspectives are in the center. Where our right to self-determination and
. right to economic and cultural development have been the points of departure. Where our
understanding of existing gaps, challenges and opportunities have guided the
recommendations.
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The Sami possess unique and vital knowledge fhat we are willing to share in order to
contribute to a sustainable development and sustainable use of resources. The Sami society,
Sami culture and Sami livelihoods and trades and are necessary to rural development as well
as regional growfh. This report is fhe föst study ever made in Sweden to acknowledge fhis
and to show how current tools, efforts, frameworks and policies could be improved to ensure
our contributions.
The study applies a holistic approach where Sami culture and livelihoods/trades are
interlinked. The Sami possess unique and vital knowledge on sustainable use of resources It
shows how current opportunities to develop and diversify Sami business/econornic life/trades
are dependent on accurate data, adequate funding and support, adapted policies and
prograrnmes as well as acknowledgemeni of land ienure and other rights.
I would like to highlight a few recommendations we find especially crucial and fhat also
echoes same matters we have already brought to fhe government' s attention.
• Improving data collection and dissemination and enhancing fhe role and activities of
the Sami Parliament in statistics collection
• Inclusion of Sami perspectives and participation in shaping fhe regional development
prograrnmes. - I believe increased cooperation on matters such as local management,
infrastructure and capacity building is fhe road to success.
• Enhancing Sami tourism and support fhe development of a branschorganization - this
in order to diversify Sami businesses and interlink cultural values wifh econornic
prospects.
• Amend EU funding requirements to better match the needs of Sami businesses. - This
in order to ensure better equality in the opportunities to receive funding and run
projects.
However, we would also lil<e to stress that for us fhis report is not just about fhe
recommendations. During fhe OECD mission to Sweden it became clear fhat fuere is a
common goal and motivation shared by the Sann Parliament, fhe County Administrative
Boards and Regions in strengfhening Sami inclusion in regional and rural development efforts.
It is our believe fhat this country case study can help translate fhis motivation inta action. Not
the least through improving engagement wifh Sami society in fhe context of regional and rural
development; about annual dialogues, agreements and duty to consult.
As a first step in fhis direction I would lil<e to announce fhat fhe Sami Parliament is inviting
all the Regions to a workshop on xxxx to be held xxx.
The Sami Parliament has developed a strategy on how to mal<e the best use of fhe report. W e
expect the Government to do fhe same and to tal<e its responsibility to actively work with fhe
report and its recommendations. We invite the government to carry out this work in close
partnership with fhe Sami Parliament and the Sami people.

Thank you for your attention!
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Aktivitetsplan och
aktivitetskalender
Denna aktivitetsplan gäller primärt för våren/sommaren 2019. Aktivitetsplanen innehåller de
aktiviteter som är prioriterade att utföras i syfte att uppnå långsiktiga resultat i enlighet med
målbilden.

Målbild
Rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån
Reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i
författning
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter
Ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag
Acceptans från samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion,
rovdjursinventeringarnas kvalitet, nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva
deltagandet i samråd med länsstyrelserna
Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och toleransnivåer fastställs

Prioriterade åtgärder våren 2019
Få till stånd författningsändringar i förordningar rörande förvaltning av stora rovdjur
och jakt
Utveckla ett samordnat budskap för extern kornrnunikation

Bndskap och strategi
Budskapsplattform för extern kommunikation

OAS tar fram övergripande utkast. Marianne stödjer. 15 april skickas utkast till styrgrupp.
• Komplettering av statistik i grundläggande budskapsplattfonn
Rickard kompletterar
• Förankring
Intern förankring av budskapsplattform och strategi.
Kommunikations- och mediestrategi

Tas fram av Olov-Anders när budskapsplattformen är klar.
•

Debattartiklar
Producera debattartikel 3-5 juni med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Utkast: 3 maj. OAS med hjälp av Marianne

Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: fömamn.efternarnn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980-780 31
www.sametinget.se

Producera debattartikel 2-3 september med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Producera debattartikel tidningen Land 15 juli.
Undersök Dagens samhälle, OAS
Tas fram av Olov-Anders Sikku när budskapsplattform och mediestrategi är klara.
•

Digital bilaga i DN samt kampanjsida om rovdjur
Tas fram i samarbete med Cross Media Communication. OAS ansvarar

•

Sociala medier-strategi
3-5 kortfilmer fdr spridning tas fram. Visning senast 12 april. OAS
Infographics 3-5 st. OAS och Rickard. Visning 25 maj.

Kontakter och fysiska möten
26 mars 2019 - möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson i Kiruna.

Genomfart
Våren 2019 - möte med landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg

Deltagande: Sametingets styrelseordfdrande (+styrelse?)
Lars-Ove Sjajn ansvarar fdr inbjudan. Olov-Anders Sikku bistår med underlag.
25 mars - möte med statssekreterare Miljödepartementet Gunvor G Ericson

Genomfart
3 april 2019 - Riksdagsseminarium

Genomfört
Våren 2019 - möte med Miljöpartiets grupp för samiska frågor.

Deltagande: Marita Stinnerbom
Våren 2019 - möte med Miljö- och jordbruksutskottet 26 augusti

Deltagande: Sametingets rennäringsnämnd
Sker preliminärt i samband med utskottets resa till Norrbotten under våren. Marita Stinnerbom
ansvarar för kontakt med utskottets ordfdrande Kristina Yngwe (C).
Våren 2019 - etablerande av kontakt och inplanerande av möten med samtliga
riksdagsledamöter från Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Ansvariga: Marita Stinnerbom och Marianne Gråik
Våren 2019 - möte med ansvariga tjänstemän vid Miljö- och energidepartementet

Lars-Ove Sjajn ansvarar fdr inbjudan.

Cujuhus/ad:ress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.efternamn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

T elefovdna/telefon

Filksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 780 31

www.sametinget.se

V åren 2019 - Kontakt med landshövdingar och kommunalråd i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Dalarnas län
Ansvarig: Marita Stinnerbom
Möte med SSR och Sam:inuorra om seminarie rovdjursföreningen
Ansvarig: Marita och Marianne

Löpande kontakter
Kontakt med tjänstemän vid Närings departementet respektive Landsbygdsdepartementet
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn
Kontakt med Naturvårdsverket
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn
Kontakt med länsstyrelserna
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Seminarier
4 april 2019 - Riksdagsseminarium

Lunchseminarium med Sametinget som värd. Genomfårt
Ev. våren 2019 - seminarium med rovdjursföreningarna.
Marita ansvarar
Ev. juli 2019 -Almedalen
Marita och OAS deltar
Riksdagsledamöter konferens, september 2019
OAS ansvarig kontakta Tina
Träff med Sverige representant i EUs regionalutskott
OAS kollar
Delta på viltförvaltningsdelegationerna under vår
Rickard Doj deltar o presenterar produktionsberälcningar

Förvaltningsverktyget
Underlag till Viltförvaltningsdelegationerna
Tas fram av Rickard Doj och Marianne Gråik.
Separata strategier för varje rovdjursart
Marianne Gråik och Marita Stinnerbom fdljer upp
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: fömamn.efternamn@sametinget.se
Org.nr,: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Filksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 78031
www.sametinget.se

Övrigt
EUs vägledning om Art & Habitatdirektiven
LOS bevakar
Intern kommunikation
Kommunicera budskap och aktiviteter till Sametingets politiker. Marita o LOS ansvarar

Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
Besök Adolf Hedinsvägen 58
e-post: fömamn.eftemamn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Filksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 78031
www.sametinget.se
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Dearvvuodat Lars Miguel Utsis, Ruota Samedikkis, giellaseminara "Mija Giella"

Burest.
[Ubmi: Mon lean hui ilus go rnii leat deike Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Månna leäb dan avuone gåssie nujjah liehpie tjåhkkaname dehke Jåhkamåhkkaje jah ådtjuot
rahppat UNESCON r:ijkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
[Oarjan: Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre
stivrasagadoalli. Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid badjel.
Mon lean maid giellalavdegotti sagadoalli.]
Mov nomme Lars Miguel Utsi jih maime leam Saemiedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveerjen b:ielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov d:iedte lea gieli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam g:ielemoenehtsen åejvie.
[Bihtan: Dat jahki sadda miellagiddevas jahki. Mis ja olles mailmmis lea dal stuora
berostupmi eamialbmogiid gielain.]
Dan jagkien fadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal ieamieälbmokgielaij
birra.
IJulev: Ja dat stuora berostupmi mearkasa ahte stahta maid ferte eanet dahkat gielaid
ovddas. Dat lea vurdon ahte Ruota raddehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan
jagi.]
Dat stuor berustibme mierkki vaj stahta viertti ienebut dahkat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doarjjagijt giela åvddånibmaj dan jage.

Giellajahki bukta doaivaga ahte min gielaid dilli ovdanivccii bures dan jagis.
Ja dat min giellajahki, ii leat beare min samiid jahki. Mis leat oappat ja vielljat olles mailmmis
mat maid avvudit dan giellajagi ja geavahit dan ovddideapmai. Dat oktavuohta mii mis lea
buat gielaiguin lea dehalas. Okta dahpahus riikkaidgaskkasas rahpamis rnii lei Parisas
ovddit vahku lea bahcan muitui. Aili Keskitalo, norgga samedikki presideai1.tta ja arktalas
guovllu ovddasteaddji giellajagi barggus, doalai sartniiid Parisas. Eahketdoaluin mii
leimmet boradeamen ja hubmame go okta nuorra nissonolmmos Kanada eamialbmogis
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Hälsningsanförande Lars Miguel Utsis, Ruota Sametingets,
språkseminarium"Mij a Giella"

Burest.

Nordsamiska: Mon lean hui ilus go mii leat deilce Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Umesamiska:Månna leäb dan avuone gåssie mzjjah liehpie tjåhkkaname.dehke Jåhlcamåhklcaje jah
ådtjuot rahppat UNESCON rijlclcagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
Det gläder mig stort att vi samlats här i Jåhkåmåhkke och att vi, här på svensk sida, kan
öppna UNESCO:s internationella år för mfoil<sspråk.
Jag heter Lars Miguel Utsi och är vice ordförande i det svenska Sametinget. Jag har ansvar
för språk och undervisning och är ordförande i språknämnden.

Sydsamiska: Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie
åvhteke, Sveetjen hielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov diedte lea g'ieli- jih ööhpehclimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam gielemoenehtsen åejvie.
Detta år blir ett väldigt intressant år. För oss och hela världen finns idag ett stort intresse för
urfolksspråk.

Pitesamiska: Dan jagkien sadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal
ieamieälbmolcgielaij birra.
Detta stora intresse medför att staten måste göra mer för språken och vi förväntar oss att
Sveriges regering tillsätter mera resurser för utvecklingen av språken under detta år.

Nordsamiska: Ja dat stuora berostupmi mearlcasa ahte stahta maid ferte eanet dahkat gielaid ovddas.
Dat lea vurdon ahte Ruota raååehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan jagi.J
Pitesamiska: Dat stuor berustibme mierlclci vaj stahta viertti ienebut dahlcat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doarjjagijt giela åvddånibmaj dan jage.
Språkåret ·g er förhoppningar att våra språks situation förbättras under detta år.
Och detta vårt språk år är inte bara för oss samer. Vi har systrar och bröder i hela världen
som också firar detta språk år och använder det för att utveckla språk språken. Den kontakt
som vi har med andra språk är viktig. Jag kommer ihåg en händelse under det
internationella öppnandet av språkåret som hålls förra veckan i Paris. Aili Keskitalo, det
1
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bodii Aili lusa. Nissonolmmos muitalii ahte son lei hui mihas go beasai buorastahtlit Aili ja
laga.i ahte son lei nu buorre ovddasteaddji min ovddas. Su sartnit ja dat bargu man son
dahka movttiidahttit su, Aili lei ovdagovvan sutnje, ja dat lei duodas nu ilus go Aili lea :min,
ja su, ovddasteaddji.
Diet lei soma munnje oaidnit. Dat liekkasvuohta mii mis lea, ii fal beare dappe samiid
gaskka, muhto maid visat eamialbmogiid gaskka.
Danin mon maid alggahin dan sahkavuoru geaveheame visat min sam.i gielaid mat leat
dappe Ruota bealde. Makkar riggodat mis lea, makkar giellavallji. Ii leat beare dat okta
gollegiela -mis leat vihta gollegiela! Oarjan-, ubmi-, bihtan-, julev- ja davvisamegiella.
Ja mon giitan Samedikki bargiid go leat veahkehan mu jorgalit alggu dan sartnis visat daid
gielaide. Ja giitan maid Katarina Barruka go son lea jorgalit ubmisamigiela oasi.
Dat jahki lea maid midjiide Samedikkis buorre muittuhus gielaid ovddas bargat. Mii leat
stivrras juste mearridan alggahit barggu rahkadit giellastrategija Samediggai. Mon haliidan
ahte samigiella galga leahkit guovddazis olles aiggi, dat galga leahkit lunddolas oassi min
argabeaivvis ja dat galga gullat ja oidnot miehta min servodagas. Samedikkis mii bargat
garrasit giela ovddas, muhto mon haliidan ahte mii bargat vel eanet ja vel cielgasit gielain.
Samediggi galga geavahit samigiela nu olu go sahtta - min gulahallamiin, min doainunain,
min mearradusain galga alot giella geavahuvvot ja valdojuvvot vuhtii. Samediggi lea dat
asahus mas lea stuorimus giellanavccat - jos soames galga nagodit dan dahkat; de eat mii. Ja
jos mii eat daga dan, de lea vattis vuordit ahte earat galget dahkat dan.
Danin mii dal bargagohtet giellastrategijain mii galga giela loktet min doaimmain.
Muhto, mii darbbahit vudolas rievdadusaid servodagas maid vai min gollegielat besset
ovdanit bures. Dat mii darbbahuvvo vai giella galga eallit ja ovdanit, vuod:us, lea ahte sam.it
samastit. Min manat galget beassat oahppat samastit skuvllain, ii fal beare gullat ja ipmirdit
giela. Mii galgat beassat geavahit giela juohke sajis servodagas, ja giella galga oidnot
servodagas. Mii galgat beassat samastit eisevaldiiguin, buohcceviesus, boarrasiiddivssus,
gielddain, jna.
Dan mon ha.födan olahit. Ja mii bargat dan guvlui. Mii evttohit ahte sam.i giellarievttit
sirdojuvvojit unnitlogu lagas iezas laga vuollai, gos albmaladje sahtta valdit vuhtii sami
eamialbmot rivttiid. Dat lea juoga mainna dal leat bargame ja man mii boahtit ovddidit
raddehussii go bargo valbmana.
Samediggi lea maid dal guorahallame movt sahttit nannet giellabarggu giellaguovddaziin.
Njukcamanu loahpas guorahallan valbmana ja geigejuvvo raddehussii. Cielggas lea goitge,
2
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norska Sametingets president och företrädare för det arktiska området när det gäller arbetet
med språkåret, höll ett tal i Paris. Under middagen då vi åt och samtalade kom en ung
kvinna från Kanadas urfolk till Aili hon berättade att hon var väldigt glad att få hälsa på
henne och sade att hon är en så bra företrädare för oss. Det Aili sade och det arbete hon
gjorde uppmuntrar mig, sade hon. Aili har blivit hennes förebild och hon var verkligen glad
att Aili är företrädare oss och henne. För mig vad detta trevligt att säga att den värmer finns,
inte bara här bland oss samer, men även bland urfolk runt om i världen.
Det är därför som jag använde mig av alla samiska språk här på svensk sida när jag inledde
detta mitt tal. Vilken skatt vi har, vilken språklig ril<edom! Vi har inte bara ett eller gyllene
språk, vi har fem gyllene språk! Syd-, ume-, pite- lule- och nordsamiska.
Jag tackar Sametingets personal som hjälpt mig att översätta inledningen av detta tal till alla
språk. Jag tackar och så Kataxina Barruk då hon har översatt den umesamiska delen.
För oss i sametinget är detta år en bra påminnelse att vi skall arbeta för språken. I styrelsen
har vi nyligen beslutat att påbörja arbetet med en språkstrategi för Sametinget.
Jag vill att samiskan alltid ska vara central bland oss. Det skall vara en naturlig del i vår
vardag. Det skall höras och synas överallt i vårt samhälle. Inom sametinget arbetar vi hårt för
språket men jag vill att vi arbetar ännu hårdare och ännu tydligare med det. Sametinget skall
använda samiskan överallt där är möjligt. I vår kommunikation, vår verksamhet och i våra
beslut skall språket alltid användas och tas i beaktande.
Sametinget är den institution som har de största språkliga resurser. Och om någon ska kunna
mäkta med detta arbete så är det vi. Och om inte vi gör det är det svårt att förvänta sig att
andra skall göra detta.
Därför arbetar vi nu med en språkstrategi som ska lyfta språket inom vår verksamhet.
Men vi behöver grundläggande förändringar i samhället för att vårt gyllene språk ska kunna
leva och utvecklas. Det grundläggande för att språket skall leva och utvecklas är att samer
talar samiska. Våra barn skall få lära sig att tala samiska skolan, inte bara höra och förstå
språket. Vi skall kunna använda språket överallt i samhället och språket skall vara synligt i
samhället. Vi skall kunna använda samiskan i kontal<ter med myndigheter, i sjukvården och
åldringsvården, i kommunerna och så vidare.
Det är dit jag vill nå. Och vi arbetar för detta. Vi föreslår att de samiska språkrättigheterna
flyttas från minoritetslagen till en egen lag där man på ett ordentligt sätt kan ta tillvara
samiska foll<ets rättigheter. Detta arbetar vi med nu och vi kommer att framföra detta till
regeringen när arbetet är slutfört.
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ahte giellaguovddaziin leat buorit bohtosat gieal varas. Mon vuorddan ahte min guorahallan
boahta cajehit dan seamme, ja ahte raddehussii sadda oba cielggas ahte mii darbbahit eanet
giellaguovddaziid. Dat lea maid juoga mainna mii boahtit bargat garrasit dan aigodagas.
Muhto åigomusat eai satta jos ii leat ruhtadoarja. Mii leat dan maid deattuhan garrasit
raddehussii ja vuordit ahte raddehus vårre sierra buseahta sami giellaassiide. Dakkar
buseahta man mii såhttit stivret ieza dasa gos leat stuorimus darbbut. Mis vailu odne dakkar
vejolasvuohta, omd. juolludit ruda stipeanddaide, dehe stivret ruda dehalas
giellaproseavttaide dehe veahkehit giela ovddidit arbevirolås birrasiin, omd. boazodoalus
duojis.
Diet leat dal moaddit min bargguin Såmedikkis. Loahpas haliidan avzzuhut olbmuid,
dakkar riikkaidgaskkasas eamiålbmogiid giellajagis, geavahehpet giela!
Go humat ustibiiguin, go humat gavppis ja eisevaldiiguin, go humat manåiguin, go
gulahalat sosiåla mediain ja go dearvvahat dakkariid mat leat oahppame giela. Geavat ja
avvut min gollegiela, ja dainna la.gin mii ladjit saji dasa ovddidit giela.

Dainguin saniiguin mon sa.van Ruota Samedikki bealis buohkaide buriid doaluid dappe
Johkamohkis. Mii alggahit dal riikkaidgaskkasas eamiålbmogiid giellajagi, dahkot dan juo
buohkat!

Giitu mu ovddas.
Lars Miguel Utsi
Varre stivrasågadoalli
Samediggi
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Sametinget utreder också idag hur man kan stärka språkarbetet inom språkcentran.
Utredningen skall vara klar i slutet av mars och överlämnas till regeringen. Vad som är
tydligt dock är att språkcentran har gett bra resultat när det gäller språken. Jag förväntar mig
att vår utredning kommer att visa samma sak. Och att det blir helt klart för regeringen att vi
behöver fler språkcentra. Med denna fråga kommer vi att arbeta hårt inom den närmaste
tiden.
Men ambitioner blir det inte verklighet utan ekonomiskt stöd. Detta har vi tydligt tryckt på
till regeringen och vi förväntar oss att regeringen sätter en separat budget för samiska
språkfrågor. En budget som vi själva kan styra över och använda där behoven är störst. Idag
saknar vi den möjligheten, att exempelvis utdela stipendier eller att styra medel till viktiga
språkprojekt, eller att hjälpa till att utveckla språken i traditionell miljö, exempelvis inom
renskötsel och slöjd.
Detta är några exempel på vårt arbete i sametinget. Slutligen vill jag uppmana människor att
under ett sånt här internationellt språkår för urfolk att använda sig av samiska. När ni talar
med era vänner, när ni talar i affärer eller med myndigheter, när ni talar med barn, när ni
kommunicerar i sociala media och när ni hälsar på människor som håller på att lära sig
språket. Gläd er över och använd er av vårt gyllene språk. På detta sätt vi bereder plats och
gör det möjlighet att utveckla språket.
Med dessa ord önskar jag, på det svenska sametingets vägnar, att ni får ett bra möte här i
Jåhkåmåhkke
För det är nu som vi inleder det internationella urfolksspråkrådet och jag vill att ni alla är
med på detta.
Tack för mig

Lars Miguel Utsi
Vice ordförande
Samediggi

3

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemi~digkie

2019-02-20, Orrestaare

Hälsningsanförande från Lars Miguel Utsi, Sametinget, invigning av Orrestaare
som samisk förvaltningskommun
Buorak,
[Sydsamiska: Jag heter Lars Miguel Utsi och jag är vice styrelseordförande i Sametinget. I
styrelsen har jag ansvar för språk- och utbildningsfrågor. Jag är även ordförande i
språknämnden.]
Mov nornme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveerjen b'ielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov d'iedte lea gieli- jih ööh pehdirnmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam g:ielemoenehtsen åejvie.

Jag vill på Sametingets vägnar tacka för inbjudan till detta evenemang.
Idag glädjer jag mig.
Vid årsskiftet stärktes minoritetsspråklagen.
Det innebär bl. a krav på kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete. (§5). Det är viktigt för kommuner att de har styrdokument som säkerställer bl. a.
samiska barns modersmålsundervisning enligt Skollagen. Att kommuner upprättar
handlingsplaner där kommunen redogör sitt kommande arbete inom kultw:, förskola, skola
samt vård och omsorg, är en framgångsfaktor för god följsamhet av minoritetsspråklagen.
Det är också glädjande att det nu efter lagändringen blivit möjligt att åter utöka
förvaltningsområdena. Idag får vi fira att våra sysh·ar och bröder i Orrestaare bland annat får
rätt till samhällsservice på samiska, att barn här får stärkta rättigheter till samisk förskola och
äldre får stärkta rättigheter till samisk äldreomsorg.
De samiska språken befinner sig i en pågående språkbytesprocess som vi vill bryta och
vända. Uppföljningen av minoritetslagstiftningen visar t.ex. att samer har fler möjligheter att
få sina rättigheter tillgodosedda enligt lag i en samisk förvaltningskommun.
Förskola och modersmålsundervisning är värdefulla verktyg för språkens fortlevnad. Men
det behövs ytterligare verktyg. Här kan Sametinget genom samiskt språkcentrum bidra med
råd om metodutveckling för att främja revitalisering och användning av språken.
Uppföljningen av lagen har även visat att några av de viktigaste faktorerna för att arbetet ska
gå framåt är en tydlig samordnande funktion, aktiva minoritetsrepresentanter och
samrådsgrupper samt politisk förankring och stöd från kommunledningen.
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Orrestaare kommun har goda möjligheter att bli en god förebild för arbetet med
minoritetslagen. En tydlig samordning där språket synliggörs, en aktiv sameförening och
politisk förankring i kommunledningen ser vi ju bevis på redan idag. Om några år, kanske
nästa gång vi har ett plenum här i stan, så har kommunen utbildat personalen om samerna
och urfolksrättigheter, samiska språken och kulturen. Då möts vi av skyltning på samiska,
samisk litteratur i biblioteket och satsningar på samisk kulturverksamhet. Vi ser den samiska
flaggan hissas på samiska flaggdagar. Kommunen har en väl fungerande organisation för de
samiska frågorna och ett nära samråd med samerna i kommunen. Det skulle vara mycket
glädjande att se.
Härmed lyckönskar jag Orrestaare kommun och samerna i området för att ni nu ingår i det
samiska förvaltningsområdet.
Giitu.
Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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17 January 2019

Thank-you for the invitation to this session.
My name is Jan Rannerud, member of both the Swedish Sam i Parliament as well as the board of the
Sam i Parliaments authority responsible for Sam i business and enterprise. I guess you could lightly say
that I am the Sam i Parliament's minister of commerce and enterprise. I am also a member of a
sameby, a reindeer herding and economic district, and own reindeer. Reindeer husbandry has always
been apart of my life, my primary occupation, apart from six years when I worked in the mining
industry while waiting to be accepted toa herding district. Life has had its dark periods, just kidding.
When I choose to no !anger actively work with reindeer, I had been the chair for the herding district
for 15 years, so I have been able to gain at least a little experience with reindeer overthe years. I
started joining the herders in 1967 whenever I had time over and still today join the different
activities whenever I can, so it is a way of living I guess you could say.
I am going to talk about a part that we consider rather contradictory in the Sweden, namely Agenda
2030, the UN document about global sustainability that is divided inta 17 goals.
This document stresses the importance of that Sweden follows and fulfills each goal.
It is there we must face the magnitude of adaption to the challenges created by the goals.
The goals span over a wide area, from fighting poverty to ecosystem services. This means we shall
have a sustained minerals industry while also protecting ecosystem services such as reindeer and
reindeer husbandry. This is where the paradox comes in -when the issue is about businesses based
and land area, who shall have priority?
lf society is to continue using metals, the mining industry must persist, but notat the cost ofthe
reindeer husbandry industry. This is the UN's primary requirement; no goal may be favored at the
cost of another goal.
This then leaves us all with adaption as one ofthe few alternatives. In this context, it isa good idea to
look at the Sam i Parliament's Live Environment Program, Eallinbiras, that permeates all Sami
activities down to the herding districts and individuals. I affirm that these ideas were barn long
before the founding ofthe Sam i Parliament, in our organizations such as SSR (National Association oj
Swedish Sam i), even before the UN's ideas about sustainable development pertaining to the
environment. Sustainable reindeer grazing has been one of the guiding lights for as long as the
existence of tame reindeer herding.
What I would like you to remember is that reindeer husbandry constantly adapts to the conditions
that we, due to climate change and otherwise impacting industries, must face and that it is not by
any means reasonable that we alone shall adapt to all changes. Everyone that impacts the
environment must in same way adapt so that someone else does not have to tackle the emerging
environmental problems.
In the future, a mine will be facing increasing dem ands to adapt to reindeer husbandry since reindeer
husbandry's possibilities to adapt, that we know oftoday, have reached the point where we can
impact the changes ourselves. Therefore, it is important that the mining industry, as well as other
land-requiring industries such as forestry, are prepared to adapt to today's reindeer husbandry and
its needs. One example worth mentioning is Gallok, outside Jokkmokk in Sweden, where it is difficult
fora company to work the ground wherever they wish. Here the different parties must consider

extreme adaption measures to move forward. The traditional way to dig where you are standing or
where the ore is, is probably not possible if yau violate every indigenous peoples' rights and the UN's
environmental goals, in addition to becoming enemies for an unforeseeable time. l'm not saying that
there isn't a solution, but it requires a process where the participants are equal partners.
I said that there isa paradox in all this and yes, sitting on a snowmobile du ringa long day gives you
plenty of time for thinking. We are not in favar of mines but we, as well as the rest of the community
need scoters, phones and cars although we can survive without them. We also dis like shortcuts from
the Forrest industry but still need wood for houses. Not ta forget toilet paper. We indeed have a
challenge ta face.
I would like to round up with further emphasizing that climate change is our time's greatest
challenge and one cannot stress enough the importance of everything we do, whether it has to do
with mining, forestry, electrical power and yes, even the construction of railroads and roads or other
use of natura I resources. Slowly but sure ly, this will all reduce people's space at the price of
increasing prosperity. Same, or many, will stand to lose and then it is far ta late to do anything about

it.
Gittu, thank you for listening!
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Presidiets rapport till Plenum för ver samhet
under perioden 190122 - 190401
Sametingets presidium består av Sametingets ordförande, Paulus Kuoljok och vice
ordförande, Åsa Blind. Två vakanta platser i presidiet har ej tillsatts.
Under perioden 190122 - 190401 har möten genomförts enligt nedan:

1:a februari.
Presidiemöte i Kiruna inför Plenum.
7:e februari.

Möte i Jokkmokk med ärkebiskopen samt biskopen för Luleå stift. Med på mötet var
även Sametingets styrelseordförande, Per-Olof Nutti.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuo/jok

Under perioden 190122 -190401 har representation genomförts enligt nedan:
6:e februari.

Öppningstal på nationaldagen i Kiruna Stadshus.

Representant: Sametingets ordförande, Poulus Kuoljok
6:e februari.

Mottagning av Australiens och Storbritanniens ambassadörer på Sametingets kansli i
Kiruna.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
7:e februari.

Deltagande vid Sametingets språkseminarium i Jokkmokk

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuoljok
7:e februari.

Deltagande vid Sametingets språkseminarium i Jokkmokk

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
6:e - 7:e mars.

Deltagande vid Såhkie sameförenings kulturpolitiska toppmöte under samiska veckan
i Umeå.

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuoljok

1:e mars
Presentation sametinget vid Rotarymöte i Gällivare

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
9:e mars.
Deltagande vid melodifestivalens final samt vid SVT's VIP-mingel.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuo/jok
27:e mars
Öppnande av Teknik och vetenskapshistoriska dagar anordnat av LTU m fl i kiruna
Representant:

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk

2019-04-08
Buolda

Sametingets Hälsa - Äldre - ldrottsnämnd, redovisning perioden
januari 2019 - mars 2019. Rapport 2

Sametingets Hälsa - Äldre - ldrottsnämnd
Ordinarie

Ersättare

Monica Han- Sandström, ordförande

Marina Nilsson Ederlöv

Britt Sparrok, vice ordförande

Per-Hem·ik Bergkvist

Mariann Lörstrand

Inger Baer Omrna

Agneta Rimpi

Elisabeth Önnhall

Anders Axelsson

Magnus Lindberg

Hälsa-Äldre-Idrottsnämndens sammanträden

25 januari i Kiruna. Alla ledamöter var närvarande förutom Marianne Lörstrand
som ersattes av Inger Baer Omma
·12 mars på Arlanda. På mötet sakandes Agneta Rimpi och hennes ersättare var
förhindrad.

Ordförandeberedningar
4 mars ordförande beredning tillsammans med Inga Maria Stoor och Anja Taube
inför nämndsmöte 12 mars.

Ordförandebeslut
27 feb1uari beslutade ordförande Monica Han- Sandström att Marianne
Lörstrand deltar för nämndens rälming, i Tromsö 27 - 28 mars. Seminariet är
arrangerat av samisk läkarförening. Samiska barn och ungas hälsa - vad vet vi
och vad behöver vi veta? Seminariet belyser vilken kunskap vi har om samiska
ba1n och ungas fysiska och psykiska hälsa och de kunskapsluckor som
fmtfarande existerar för att skapa goda och trygga hälso- o socialtjänster för att
förebyggande åtgärder.

28 feb1uari beslutade ordförande Monica Han: Sandström att anlita
Kunskapsnätverket att skriva hälsa/socialpolitisk handlingsplan för nämndens
räkning. Kanslichef Anja Taube skriver avtal med Kunskapsnätverket.
Handlingsplanen beräknas lämnas till plenum för beslut i november.

Övriga möten/konferenser
24 januari i Kiruna, träff med sametingets styrelse för att tillsammans med
styrelsen tadel av Elin Bergarps föredrag om den strategiska planen som
framtagits inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Eftermiddagen hölls en
workshop tillsammans med Elin Bergarp, Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

13 mars workshop, en god hälsa för den samiska befolkningen, tillsammans med
Elin Bergmp, Kunskapsnätverket. Kunskapsnätverket har fatt i uppdrag att
skriva ett hälso- och socialpolitiskt program för nämndens rälming.
Målsättningen för dagen var att göra en problem/situationsanalys och en
målanalys inför deras fortsatta arbete.

Malå 2019-03-31

Monica Han- Sandström
Ordförande

Sametingets Kulturnämnd- redovisning perioden 10 januari- maj 2019
rapport nr 5.
Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

Ersättare:
Ann Christin Blind
Martin Lundgren (vald 23-25 maj 2018)
Fia Kaddik
Hilding Andersson
Daniel Holst (vald 23-25 maj 2018)

2019
28-29 jan

Kulturnamndens sammanträden
Kulturnämndens möte i Kiruna för beslut om verksamhets- och
projektbidrag för 2019.

5-6 mars

Kulturnämndens möte i Umeå för beslut verksa,hetsbidrag och
projektbidrag för 2019

2019
17 jan

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 20-30 januari
2019 i Kiruna.

28febr

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 5-6 mars i Umep

2019
10jan

Övriga möten
Samerådets workshop i Jokkmokk för bärare av traditionskunskap
om målen för bärkraftig utveckling enligt FNs mål för bärkraftig
utveckling fram till 2030

7 febr

Under Jokkmokks marknad har ordföranden och ledamoten NilsJohan Labba samt ordförandena för samebyarna i Jokkmokk och
representant för Vaisa sameförening haft möte med Australiens,
Englands ambassadörer, Storbritanniens honnärkonsul för
information om samisk kultur och kulturpolitiska
handlingsprogrammet samt om rennäringen och samisk kultur
lokalt i Jokkmokk

9 febr

Under Jokkmokks marknad har ordföranden och ledamoten Nils
Johan Labba haft möte med Region Norrbotten och
Riksantikvarieämbetets Head of EU and international relations om
Kulturarv 2019

t

28jan

Dialogmöten
Inställt dialogmöte med riksorganisationen Samerna

29 jan

Dialogmöte med Sami Duodji

2019

Samråd
Samråd med Kungliga biblioteket om nationell biblioteksstrategi och
om reformpaket för bl a Samernas bibliotek

2019

28jan

Smars

Samråd med Statens Kulturråd och Region Dalarna, JämtlandHärjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Smars

Samråd med Kungliga biblioteket kring projektet Samisk
Audiovisuell samling

v8

Kulturnämndens samråd med ordförande för riksorganisationen
Samerna Elisabeth Kråik ang verksamhetsstöd.

2019

Övrigt
Medverkar vid TV-inspelning om Samernas bibliotek på SVT till
programmet Nya perspektiv i Stockholm

19jan

26-27 febr

Kulturnämndens ordförande deltar vid Etiska rådets möte i
Stockholm. Även Riksantikvarieämbetet deltar vid mötet.

14mars

Telefonintervju med P 4 Radion Norrbotten om tematisk utlysning
av projektmedel till samisk litteratur och skrivande

2019

Konferenser
Kulturnämnden deltar vid Såhkie sameföreningar Kulturtoppmöte i
Umeå. Ordförande håller anförande om läget för samisk kultur,

6-7 mars

2019
1 febr

Remissyttranden samt övriga yttranden
Yttrande till Sametingets styrelsen ang hemställan om repatriering
av samiska kvarlevor

2019

Pressmeddelanden
Pressmeddelande om finansiering av korttidsstudier mm

8jan

2019
v8

l

Samråd med styrelsens kulturansvarige ledamot Anders Kråik
Samråd med Anders Kråik och Sametingets styrelsen ang
verksamhetsstöd till riksorganisationen Samerna

I
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För Kulturnämnden
Ingrid Inga

Ordförande
Ledamöter
Nils Johan Labba
Marina Ederlöf, vice ordförande
Loujse Skerk
Veronika Håkansson

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-04-02
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SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 18 januari fram till och med den 1 april 2019.
Protokollförda möten
Under perioden har nämnden för Sameskolstyrelsen haft tre protokollförda möten.

12-13 febrnari
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkåmåhkke. Några av ärendena under
mötesdagarna var årsredovisning för Sameskolstyrelsen 2018,
budgetunderlag 2020-2022, regleringsbrev 2019 och redovisningen
av miljöledningsarbetet.

21 februari
Telefonsammanträde

Nämndmöte
Under mötet fastställde nämnden för Sameskolstyrelsen
årsredovisningen för verksamhetsåret 2018.

26 februari
Telefonsammanträde

Nämndmöte
Under mötet fastställde nämnden för Sameskolstyrelsen
budgetunderlaget 2020-2022.

Övrigt
26 februari
Jåhkåmåbkke

Dialogmöte med Sametinget
Sameskolstyrelsen, ordförande och skolchef, hade dialogmöte
med Sametingets utbildningsansvarige i styrelsen, Lars
Miguel Utsi samt administrativ handläggare på Sametinget.
Ärendet som togs upp under mötet var projektet Sami månat
odda searvelanjain. Projektets syfte är att utveckla samiska
förskolor med utgångspunkten i samiska traditionella
värderingar och kunskaper, samt att öka kvaliteten i de
samiska förskolorna.

1 april

Ministerbesök
Besök från utbildningsdepartementet. Deltagande från
departementet var utbildningsminister Anna Ekström,
statssekreterare Erik Nilsson, politisk sakkunnig Markus
Strinäs och budgetsamordnare Anna Dammert. Värdar under
dagen var skolchef AnnaKarin Länta och vice ordförande
Karin Vannar. Under delar av dagen deltog ordförande
Johanna Njaita och via telefon Daniel Holst. Under dagen
besökte ministern SamS kansli, Sameskolan samt Giella
förskola. Syftet med mötet var att den nya ministern och
staben skulle få en insyn och kunskap om SamS verksamhet.

Jåhkåmåhkke

1

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-04-02
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Ordförande i nämnden för Sarneskolstyrelsen
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SÅMEDIGGI
Eal6.husl6.vdegoddi
Stefan Mikaelsson.

31 mars 2019.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankld, Bh-gitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Mona Persson och Peter Holmqvist.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den njanuari
2019 och fram till 31 mars 2019.
Näringsnämndens tolfte sammanträde avhölls per telefon den 16 januari 2019.
Näringsnämndens trettonde sammanträde avhölls den 8 feb1·uari i
Jåhkåmåhkke. Förutom själva sammanträdet besöktes kansliet för Samij
åhpadusguovdasj och även de samiska utställningarna på utbildningscenh·mnet.
Den mycket efterlängtade Näringslivs-konferensen arrangerades i Liksjoe 27-28
februari. "En egen självvald utveckling av samiska näringar är viktig för att erhålla större
valfrihet och möjligheter för fler samer att bo och arbeta i de traditionella samiska
bosättningsområdena och att känna tillhörighet och samverkan med alla samer oberoende
av yrkeskategori"

I
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Foto: Håkan Jonsson. Antalet deltagare var 40 st. Fyra av dessa syns på
ovanstående bild. Personer från höger; Föreläsare Helena Läntha, Sara Ajnnak,
Anna Stina Svakko och Näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson.

Ordförandens representation, sammanträden & konferenser24 januari, Vem bestämmer över marken, MP seminarium- Stuehkie,
30 januari, Fisketurism & besöksnäring- Överkalix
6 februari, lunch med Sametingets styrelse & Sveriges kulturministerJåhkåmåhld,e- Laponia
14 februari, Samisk mat & den regionala livsmedelsstrategin, Vualtjere- Laponia
27 mars, OECD, Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural
Development in Sweden- Julevu.
Det samiska sättet - Samivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
sami birras. Den samiska kulturella mångfalden är särsldlt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.
Kulturen är uråldrigt traditionell och samtidigt innehållande en framtida utveckling
med inlduderande de samiska språken som är en omistligt viktig hörnsten i kulturen
& även i samiska näringarna och således ytterst i vår egen existens som enlda samer.
Som var och en för sig själv men samtidigt tillsammans med andra samer utgör
solens & vindens folk och som ytterst är ett av många urfolk i det cirkumpolära
Arktis.
Trots vå1t fåtal i individer rälmat:
Inte mer värt än andra folk, men inte heller mindre.
Näringsnämnden avser att dessutom fortsätta med att följa verksamhetsplanen för
året så långt den minskade budgeten Gämfört med 2018) medger och att dessutom i
möjligaste mån dessutom inldudera valda & tillämpliga delar ur Sametingets
näringspolitiska program;

Sapmi -en näringsmässig resurs Dnr 2013- 525.

För Näringsnänmden,

STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

~

Rapport till plenum Rennäringsnämnden för period 2019-01-01-2019-0401
Ordinarie

Ersättare

Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

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

Såmediggi
Såmcdigge
S:imicdiggic
Saemiedigkie

Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten

Datum
21jan
31jan
6-7mars

Ort

Kommentar

Bilaga

Telefon
RNN - ej genomfört för få deltagare
Telefon
Rennäringsnämnden
Jokkmokk Rennäringsnämnden

Nämnden har behandlat budgeten för 2019. I budgeten ökas rovdjursinventering till 4,7
miljoner kr, total budget för inventering blir då 5 530 tkr då naturvårdsverket beviljar 830 tkr
från deras budget. 9 miljoner reserveras för katastrofbetessituationen. Det är 20 samebyar
som ansökt och 14 samebyar har beviljats katastrof. Nämnden ökar budgeten för
skadeförebyggande åtgärder och ändrar inriktningen att skadeförebyggande åtgärder som
tidigare har varit för 15 000 per beviljat skyddsjaktsärende, Nämndens beslut innebär att
medel kan ansökas för 15 000 kr per rovdjur i skyddsjakter.
Nämnden har behandlat överklagningsärenden från årsmöten och ändring av stadgar för
sameby. Delegation till ordförande att nominera ledamöter och suppleanter till när SSR
inkommit med förslag på namn till rennäringsdelegationen i Jämtland, AC och BD.
Rennäringsnämnden inbjöd samebyarna att träffa nämnden i Jokkmokk, information om
aktuella frågor och samebyarna hade möjlighet att lyfta egna frågeställningar.
En konferens om rovdjur har anordnats där ca 100 personer deltog. Information om
handslaget som Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit överens om att
produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas förluster och resultatet från nationella
inventeringssystemet är det bästa kunskapsunderlag som vi har i dagsläget. Föredrag från
Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket hur myndigheterna arbetar med
förvaltningsverktyget och toleransnivån på max 10 procent. Grupparbeten om förslag till
förändring av ersättningssystem på järv och björn, skyddsjakter för populationssänkning.
Möte med samiska delegater i viltförvaltningsdelegationerna för att samordna arbetet med
miniminivåer och förvaltningsplaner av rovdjuren och förvaltning i renskötsellänen.
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Styrgruppen för rovdjursstrategin har haft möte, på mötet diskuterades
budskapsplattform och aktivitetslista. Riksdagsseminarier och seminarie för
rovdjursföreningar planeras, framtagande av statistik och medverkan på
Almedalen.
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Målet med strategin: Rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån,
Reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i författning,
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter,
Ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag, Acceptans från
samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion, rovdjursinventeringarnas kvalitet,
nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva deltagandet i samråd med länsstyrelserna,
Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och toleransnivåer fastställs.
Rennäringsnämndens ordförande har medverkat på följande möten

Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid i Jokkmokk. Konferens om rovdjur i
Svansele som Barens råd anordnade där rovdjursfrågorna i alla fyra länder diskuterades.
Möte med GD för Naturvårdsverket och Energimyndigheten om strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledning för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad för att nå målet om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030.
Sametinget lyfter betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala
intrångsbilden ska tas hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och
villkor för skadeförebyggande åtgärder.
Konferens kyrkan, renai· och skogsbruk där kyrkans företrädare och skogsförvaltare
diskuterade och bytte erfarenhet med rennäringsföreträdare om hur förvaltningen av
kyrkans skogsinnehav kan förbättras med hänsyn till rennäringen.
Seminarie anordnat av Norska sametinget och miljodirektoratet om hur traditionell kunskap
kan involveras i rovdjursförvaltningen och främst i ersättningssystemet på norsk sida.
Möte med statssekreteraren Gunvår G Eriksson med på mötet var tjänstemännen Magnus
Bergström och Annika Nilsson. Traditionell kunskap och Renar och rovdjur, Sametingets
hemställan om författningsändringar, åtgärder för populationsbegränsning,
rovdjursersättning och skadeförebyggande åtgärder.
Möte med Landsbygdsministern Jenny Nilsson i Kiruna. Frågor som diskuterades var
Gränsöverskridande renskötsel, klimatanpassning, näringslivsutveckling, Statistik, Renar
och rovdjur, , Sametingets hemställan om författningsändringar, åtgärder för
populationsbegränsning, rovdjursersättning och skadeförebyggande åtgärder,
Renbruksplaner, Contorta och skogsbruk,
Presentation av OECDs rapport i Luleå, Rapporten är kopplat till regional utveckling och
näringsliv. Den är skriven utifrån perspektivet om samisk urbefolkning i Sverige.
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Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen
Kommentar

Datum

Ort

30jan
6 feb
6-7 feb
Sfeb
12feb

Webb/miljödep Seminarie fördjupande utvärdering av miljömål
Möte med Kulturministern
Jokkmokk
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid
Jokkmokk
Avstämning rovdjurskonferensen
Video
Möte
med representanter i
Umeå
Viltförvaltnings delegationen
Konferens
om rovdjur med samebyar
Umeå
Ordförandeberedning Rennäringsnämnden
Video
Planeringsmöte rovdjursstrategi
Staare
Konferens Barens råd om rovdjur
Svansele
Rennäringsnämnden
Jåhkåmåhkke
Möte med GD NV och energimyndigheten om
Stuhkie
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.
Workshop
kyrkan, samer och skogsbruk
Ubmeje
Seminarie om traditionell kunskap i
Karasjok
rovviltförvaltningen, Sametinget och
miljödirektoratet.
Möte med miljö- och klimatminister samt vice
Stuhkie
statsminister Isabella Lövins statssekreterare
Gunvor G Ericson,
Möte
med Landsbygdsministern Jenny Nilsson
Giron
Presentation av OECD rapport om samiskt
Julevu
ekonomiskt företagande .
Resdagar samt administrativt arbete utöver
mötes dagar

13-14 feb
26feb
27feb
5mars
6-7mars
12 mars
12-13 mars
19-20 mars

25 mars

26mars
27mars

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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Redovisning av verksamheten i Samefonden 2019-01-01- 2019-03-31
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

Sylvia Simma, ordförande

Göran Jonsson

Lars Jon Allas, vice ordförande

Tomas Unga

Elisabeth Nejne Vannar

Per Mikael Åhren

Veronika Håkansson

Louise Skerk

Håkan Jonsson

Sten Wälitalo

Lars-Paul Kroik

Kristina Nordling

Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 11,2 miljoner kronor disponeras
ur Samefonden under 2019.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft ett styrelsemöte i Jokkmokk den 14 mars
2019.
Styrelsen har beslutat att bevilja medel till Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland för underhåll av vissa renskötselanläggningar. Det är de anläggningar som
Samefonden brukar bevilja medel till utifrån tillgängliga medel och för verksamhetsåret 2019
beviljades 50 % av det sökta beloppet. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljades 2 529 000
kronor, Länsstyrelsen i Västerbotten beviljades 714 000 kronor och Länsstyrelsen i Jämtland
beviljades 197 000 kronor.

Styrelsen har beviljat Girjas sameby 990 000 kronor till en förstudie avseende
förvaltningsmodeller. Samebyn vill undersöka de förvaltningsmodeller som finns samt få en
inblick hur andra förvaltningsmodeller kan fungera. Samebyn vill vam väl förberedd då den
slutgiltiga domen i "Girjasmålet" kommer. Målet kommer att prövas i Högsta domstolen
under hösten 2019.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2019-01-13-2019-03-31
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Anne M Kuhmunen
Åsa Blind
Agneta Rimpi
Krihke Kristina N ordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
FiaKaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

Sami Giellagaldu

Regeringen har beviljat genom beslut 2018-04-19 en miljon kronor i bidrag till Sametinget för
att tillsammans med sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättande av en struktur
för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar att bedriva språkvård, ge
råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer. Bidraget ska användas till de
kostnader Sametinget har för Sam.i Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen har
genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellagaldu s verksamhet.
Språknämnden har beslutat att ha språk.konsulenter kvar i samnordiskt språkarbete med
fokus på normering och språkvård och fortsatt arbete med språksektioner, att prioritera
arbetet med pitesamiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesamisk
språkhandbok.
Arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu fortsätter under våren i samarbete
med sametingen och regeringarna i respektive land.

Utredning Samisk språklag
I december presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor om
Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
m ed att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.

Arbetet med en samisk språklag fortsätter med rapporten som grund. Språknämnden har
begärt från styrelsen att Sametinget bistår i det vidare arbetet m ed resurs i form av juridisk
kompetens.
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Sametingets språkstrategi
Språknämnden har i en genomgång av insatserna i det språkpolitiska
handlingsprogrammet beslutat att prioritera arbetet med insats 19: Sametingets

Samcdiggi
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Sårnied_iggie
Saemiedigkie

språkstrategi.
Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet med språkstrategi. En språkstrategi
ska utarbetas av Sametingets alla verksamheter, såväl verksamheter på kansliet som de
politiska. Sametingets språkstrategi ska omfatta alla politiska organ och samtliga
medarbetare. I språkstrategi ska anges tillvägagångssätt att öka användandet av samiska
inom egna verksamhetsområdet med angiven tidplan samt hur verksamheten i övrigt ska
arbeta för att uppnå Sametingets språkmål.
Språkstrategin ska också ange hur verksamheten säkrar att språkperspektiv (ökad
användning av samiska) inkluderas i de frågor/ärenden som verksamheten jobbar med.
Sametingets avdelningar och politiska organ ombeds att inkomma med förslag till insatser
inom ramen för en språkstrategi. Kansliet sammanställer därefter språkstrategi utifrån det
inkomna materialet. Styrelsen behandlar utkast till språkstrategi och därefter går förslag på
Sametingets språkstrategi på remiss under hösten.
Styrelsen fastställer förslag till plenum. Efter beslut i plenum så implementeras Sametingets
språkstrategi och de beslutade åtgärderna i samtliga verksamheter. Uppföljning sker enligt
beslutad tidtabell såväl i egen verksamhet som med återrapportering till styrelse.

2019 Internationellt år för urfolksspråk
UNESCO har beslutat att 2019 ·är det internationella året för urfoll<sspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Saprnis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Språknämnden har föreslagit Sametingets styrelse att hos regeringen ansöka om 1 000 tkr
utöver ordinarie anslag för att genomföra arrangemang som synliggör och stärker de
samiska språken under urfolksspråkåret 2019, samt att regeringen genomför
informationsinsatser för att höja allmänhetens kunskap om samer och de samiska språken,
särskilt riktat mot ungdomar och riksdagens ledamöter.
IYIL 2019 har lanserats i början av 2019. Språknämndens ordförande har deltagit vid den
internationella lanseringen i Paris den 28 januari. Språknämnden deltog vid norska
Sametingets lansering av IYIL 2019, en språkkonferens den 4-5 februari i Romsa. Sametinget
genomförde sin lansering i samband med Jokkmokks marknad genom språkkonferensen
"Mija Giella" den 7 februari, där språknämndens ordförande deltog och höll
öppningsanförande.
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Ytterligare aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 planeras av Språknämnden och
kansliet.
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Utredning om språkcentrum

Regeringen har i juni 2018 uppdragit åt Sametinget att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk.
Sametinget har genomfört samråd med samiska civilsamhällesorganisationer och inhämtat
synpunkter från berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget redovisades till
Kulturdepartementet den 29 mars 2019. Redovisningen har behandlats av Språknämnden.
Sametinget föreslår i redovisrungen att två nya samiska språkcentra inrättas, ett med
verksamhet på nordsamiskt område och ett med verksamhet på lule/pitesamiskt område.
Förslaget vill främja ett brett och fungerande revitaliserings- och främjandearbete som utgår
från samiska lokalsamhällens speciella behov och förutsättrungar. En utvidgrung geografiskt
av språkcentrums verksamhet bidrar till att fler samiska språkanvändare kan ta del av
möjligheter att återta eller utveckla sitt språk. De samiska språken är små och definieras som
hotade språk, enligt Unescos kriterier för hotade språk. Sametingets förslag innebär
verksamhet inom hela svenska sidan av Sapmi vilket också främjar alla samiska språk.

Språknämndens sammanträden
Datum
5 feb
13-14 mar

Ort
Kommentar
Språknämndsrnöte, §§ 1-7
Ramsa
Jåhkkåmåhkke Språknämndsrnöte, §§ 8-18

Bilaga

Övriga möten
Datum
14jan
28jan

4-5 feb

7feb
20 feb
26 feb

Bilaga
Kommentar
Ort
Jåhkkåmåhkke Arbetsmöte, ordförande och avdelrungschef Språk
Deltagande av ordförande vid officiella
Paris
lanseringen av UNESCOS:s Internationella
Urfolksspråkår, IYIL 2019
Språknämndens deltagande på norska
Rornsa
Sametingets språkkonferens som lansering av
IYIL 2019
Jåhkkåmåhkke Ordförande öppnar Sametingets språkseminarium
1
"Mija Giella", lansering av IYIL 2019
Anförande av ordförande vid invigrung av
Orrestaare
2
Orrestaare som samisk förvaltningskommun
Ordförandeberedning
Jåhkkåmåhkke
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Smar
12mar
14mar
14mar

Telefovdna

Arbetsmöte om Giellagaldu med språknämndens
ordförande, styrelseordförande och kansli
Jåhkkåmåhkke Arbetsmöte, ordförande och avdelningschef Språk
Jåhkkåmåhkke Möte med Sameskolstyrelsen om språkpolitiskt
handlingsprogram
Jåhkkåmåhkke Möte med Samernas Utbildningscentrum om
språkpolitiskt handlingsprogram

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Dearvvuodat Lars Miguel Utsis, Ruota Samedil<l<ls, giellaseminara Mija Giella

Burest.
[Ubrni: Mon lean hui ilus go mil leat deike Johkamohl<l«ii coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riil<kaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Månna leäb dan avuone gåssie niijjah liehpie tjåhkkaname debl<e Jåhkamåhkkaje fah ådtjuot
rahppat UNESCON r'ijkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
[Oarjan: Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruoi:a Samedikki varre
stivrasagadoalli. Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid badjel.
Mon lean maid giellalavdegotti sagadoalli.]
Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saerniedigkien ståvroen mubpie åvhteke1
Sveerjen b:ielesne. Saerniedigkien ståvrosne, mov d:iedte lea g:ieli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam g:ielemoenehtsen åejvie.
[Bihtan: Dat jahl<i sadda miellagiddevas jahki. Mis ja olles mailmmis lea dal stuora
berostupmi eamialbmogiid gielain.]
Dan jagkien sadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip ~al ieamieälbmokgielaij
birra.
[Julev: Ja dat stuora berostuprni mearkasa ahte stahta maid ferte eanet dahkat gielaid
ovddas. Dat lea vurdon ahte Ruota rad:d:ehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan
jagi.]
Dat stuor berustibme mierkk.i vaj stahta viertti ienebut dahkat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doaijjagijt giela åvddånibmaj dan jage.

Giellajahki bukta doaivaga ahte min gielaid dilli ovdanivccii bures dan jagis.
Ja dat min giellajahki1 ii leat beare min samiid jahki. Mis leat oappat ja vielljat olles mailmmis
mat maid avvudit dan giellajagi ja geavahit dan ovddideapmai. Dat oktavuohta mii mis lea
buot gielaiguin lea dehalas. Okta dahpahus riikkaidgaskkasas rahpamis mii lei Parisas
ovddit vahku lea bahcan muitui. Aili Keskitalo, norgga samedil<l<i presideantta ja arktalas
guovllu ovddastE=;addji giellajagi barggus, doalai sartniiid Parisas. Eahketdoaluin rnii
leimmet boradeamen ja hubmame go akta nuorra nissonolmmos Kanada eamialbmogis
1

, , . .ll 1111_

~

-I &

~u

~,.-,,

Sämediggi
Samedigg!-!
Särniediggie
Saemi~cliglåe

2019-02-07, Jåhkamåhkke

Hälsningsanförande Lars Miguel Utsis, Ruota Sametingets,
språkseminarium"Mija Giella"

Burest.

Nordsamiska: Mon lean hui ilus go mii leat deike Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
c,

Umesamiska:Månna leäb dan avuone gåssie mijjah liehpie tjåhkkaname.dehke Jåhkamåhkkaje jah
ådtjuot rahppat UNESCON rijkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
Det gläder mig stort att vi samlats här i Jåhkåm.åhkke och att vi, här på svensk sida, kan
öppna UNESCO:s internationella år för urfolksspråk.
Jag heter Lars Miguel Utsi och är vice ordförande i det svenska Sametinget. Jag har ansvar
för språk och undervisning och är ordförande i språknänm.den.

Sydsamiska: Mov nomme Lars Miguel Utsi jili manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie
åvhteke, Sveerjen b'ielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov diedte lea gieli- jili ööhpehdimrniej
gyjhtjelassi bijre. Marme leam gYelemoenehtsen åejvie.
Detta år blir ett väldigt intressant år. För oss och hela världen finns idag ett stort intresse för
urfolksspråk.

Pitesamiska: Dan jagkien sadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal
ieamieälbmolcgielaij birra.
Detta stora intresse medför att staten måste göra mer för språken och vi förväntar oss att
Sveriges regering tillsätter mera resurser för utvecklingen av språken under detta år.

Nordsamiska: Ja dat stuora berostupmi mearkasa ahte stahta maid ferte eanet dahkat gielaid ovddas.
Dat lea vurdon ahte Ruota raaåehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan jagi.J
Pitesamiska: Dat stuor berustibme mierkki vaj stahta viertti ienebut dahkat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doarjjagijt giela åvddånibmaj dan jage.
Språkåret ·ger förhoppningar att våra språks situation förbättras under detta år.
Och detta vårt språk år är inte bara för oss samer. Vi har sysuar och bröder i hela världen
som också firar detta språk år och använder det för att utveckla språk språken. Den kontakt
som vi har med andra ~pråk är viktig. Jag kommer iliåg en händelse under det
internationella öppnandet av språkåret som hålls förra veckan i Paris. Aili Keskitalo, det
1
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bodii Aili lusa. Nissonolmmos muitalii ahte son lei hui mihas go beasai buorastahttit Aili ja
logai ahte son lei nu buorre ovddasteaddji min ovddas. Su sartnit ja dat bargu man son
dahka movttiidahttit su, Aili lei ovdagovvan sutnje, ja dat lei duodas nu ilus go Aili lea min,
ja su, ovddasteaddji.
Diet lei soma munnje oaidnit. Dat liekkasvuohta mil mis lea, ii fal beare dappe sam:iid
gaskka, muhto maid visat eamialbmogiid gaskka.
Dan:in mon maid alggahin dan sahkavuoru geaveheame visat mm sami gielaid mat leat
dappe Ruota bealde. Malckar riggodat mis lea, makkar giellavalJji. Ii leat beare dat okta
gollegiela - mis leat vihta gollegiela! Oarjan-, ubmi-, bihtan-, julev- ja davvisamegiella.
Ja mon giitan Samedikki bargiid go leat veahkehan mu jorgalit alggu dan sartnis visat <la.id
gielaide. Ja giitan maid Katarina Barruka go son lea jorgalit ubmisamigiela oasi.
Dat jahki lea maid midjiide Samedikkis buorre muittuhus gielaid ovddas bargat. Mii leat
stivrras juste mearridan alggahit barggu rahkadit giellastrategija Samediggai. Mon haliidan
ahte samigiella galga leahkit guovddazis olles aiggi, dat galga leahkit lunddolas oassi min
argabeaivvis ja dat galga gullotja oidnotmiehta min servodagas. Samedikkis mii bargat
garrasit giela ovddas, muhto mon haliidan ahte mii bargat vel eanet ja vel cielgasit gielain.
Sa:mediggi galga geavahit samigiela nu olu go sahtta - min gulahallamiin, min doaimmain,
min mearradusain galga alot giella geavahuvvot ja valdojuvvot vuhtii. Sa:mediggi lea dat
asahus m as lea stuorimus giellanavccat - jos soames galga nagodit dan dahkat; de eat mii. Ja
jos mii eat daga dan, de lea vattis vuordit ahte earat galget dahkat dan.
Danin mii dal bargagohtet giellastrategijain mii galga giela loktet min doaimmain.
Muhto, mii darbbahit vudolas rievdadusaid servodagas maid vai min gollegielat besset
ovdanit bures. Dat mii darbbahuvvo vai giella galga eallit ja ovdanit, vuod:us, lea ahte samit
samastit. Min manat galget beassat oahppat samastit skuvllain, ii fal beare gullat ja ipmirdit
giela. Mil galgat beassat geavahit giela juohke sajis servodagas, ja giella galga oidnot
servodagas. Mii galgat beassat sa:mastit eisevaldiiguin, buohcceviesus, boarrasiiddivssus,
gielddain, jna.
Dan mon haliidan olahit. Ja mii bargat dan guvlui. Mil evttohit ahte sami giellarievtti.t
sirdojuvvojit unnitlogu lagas iezas laga vuollai, gas albrnaladje sahtta valdit v:uhtii sami
eamialbmot rivtti.id. Dat lea juoga rnainna dal leat bargame ja man mii boahtit ovddidit
rad:d:ehussii go bargo valbmana.
Samediggi lea maid dal guorahallame movt sahttit nannet giellabarggu giellaguovddaziin.
Njukcamanu loahpas guorahallan valbmana ja geigejuvvo radd:ehussil. Cielggas lea goitge,
2
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norska Sametingets president och företrädare för det arktiska området när det gäller arbetet
med språkåret, höll ett tal i Paris. Under middagen då vi åt och samtalade kom en ung
kvinna från Kanadas urfolk till Aili hon berättade att hon var väldigt glad att få hälsa på
henne och sade att hon är en så bra företrädare för oss. Det Aili sade och det arbete hon
gjorde uppmuntrar mig, sade hon. Aili har blivit hennes förebild och hon var verkligen glad
att Aili är företrädare oss och henne. För mig vad detta trevligt att säga att den värmer finns,
inte bara här bland oss samer, men även bland urfoll< runt om i väJ.·lden.
Det är därför som jag använde mig av alla samiska språk här på svensk sida när jag inledde
detta mitt tal. Vilken skatt vi har, vilken språklig rikedom! Vi h ar inte bara ett eller gyllene
språk, vi har fem gyllene språk! Syd-, ume-, pite- lule- och nordsamiska.
Jag tackar Sametingets personal som hjälpt mig att översätta inledningen av detta tal till alla
språk. Jag tackar och så Katarina Barruk då hon har översatt den umesamiska delen.
För oss i sametinget är detta år en bra påminnelse att vi skall arbeta för språken. I styrelsen
har vi nyligen beslutat att påbörja arbetet med en språkstrategi för Sametinget.
Jag vill att samiskan alltid ska vara central bland oss. Det skall vara en naturlig del i vår
vardag. Det skall höras och synas överallt i vårt samhälle. Inom sametinget arbetar vi hårt för
språket men jag vill att vi ru:betar ännu hårdare och ännu tydligare m ed det. Sametinget skall
använda samiskan överallt där är möjligt. I vår kommunil<ation, vår verksamhet och i våra
beslut skall språket alltid användas och tas i beaktande.
Sametinget är den institution som har de största språkliga resurser. Och om någon ska kunna
mäkta med detta arbete så är det vi. Och om inte vi gör det är det svårt att förvänta sig att
andra skall göra detta.
Därför arbetar vi nu med en språkstrategi som ska lyfta språket inom vår verksamhet.
Men vi behöver grundläggande förändringar i samhället för att vårt gyllene språk sl<a kunna
leva och utvecklas. Det grundläggande för att språket skall leva och utvecklas är att samer
talar samiska. Våra barn skall få lära sig att tala samiska skolan, inte bara höra och förstå
språket. Vi skall kunna använda språket överallt i samhället och språket skall vara synligt i
samhället. Vi skall kunna använda samiskan i kontal<ter med myndigheter, i sjukvården och
åldringsvården, i kommunerna och så vidare.
Det är dit jag vill nå. Och vi arbetar för detta. Vi föreslår att de samiska språkrättigheterna
flyttas från minoritetslagen till en egen lag där man på ett ordentligt sätt kan ta tillvara
samiska folkets rättigheter. Detta arbetar vi med nu och vi kommer att framföra detta till
regeringen när arbetet är slutfört.
2
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ahte giellaguovddaziin leat buorit bohtosat gieal varas. Mon vuorddan ahte mm guorahallan
boahta cajehit dan seamme, ja ahte raddehussii sadda oba cielggas ahte mii darbbahit eanet
giellaguovddaziid. Dat lea maid ju oga mainna mii boahtit bargat garrasit dan aigodagas.
Muhto aigornusat eai satta jos ii leat ruhtadoarja. Mii leat dan maid deattuhan garrasit
rad:dehussii ja vuordit ahte rad:å:ehus varre sierra buseahta sam.i giellaassiide. Dakkar
buseahta man mii sahttit stivret ieza dasa gas leat stuorimus darbbut. Mis vailu odne dakkar
vejolasvuohta, omd. juolludit ruå:a stipeanddaide, dehe stivret ruå:a dehalas
giellaproseavttaide dehe veahkehit giela ovddidit arbevirolas birrasiin, omd. boazodoalus
~~-

.

Diet leat dal moaddit mm bargguin Samedikkis. Loahpas hallidan avzzuhut olbmuid,
dakkar riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagis, geavahehpet giela!
Go humat u stibiiguin, go humat gavppis ja eisevaldiiguin, go hlrmat manaiguin, go
gulahalat sosiala mediain ja go dearvvahat dakkariid mat leat oahppame giela. Geavat ja .
avvut mm gollegiela, ja dainna la.gin mii ladjit saji dasa ovddidit giela.

Dain~ saniiguin mon savan Ruota Samedikki bealis buohkaide buriid doaluid dappe
Johkamohkis. Mii alggahit dal riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi, dahkot dan juo
buohkat!

Giitu mu ovddas.
Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Sametinget utreder också idag hur man kan stärka språkarbetet inom språkcentran.
Utredningen skall vara klar i slutet av mars och överlämnas till regeringen. Vad som är
tydligt dock är att språkcentran har gett bra resultat när det gäller språken. Jag förväntar mig
att vår utredning kommer att visa samma sak. Och att det blir helt klart för regeringen att vi
behöver fler språkcentra. Med denna fråga kommer vi att arbeta hårt inom den närmaste
tiden.
Men ambitioner blir det inte verklighet utan ekonomiskt stöd. Detta har vi tydligt tryckt på
till regeringen och vi förväntar oss att regeringen sätter en separat budget för samiska
språkfrågor. En budget som vi själva kan styra över och använda där behoven är störst. Idag
saknar vi den möjligheten, att exempelvis utdela stipendier eller att styra medel till viktiga
språkprojekt, eller att hjälpa till att utveckla språken i traditionell miljö, exempelvis inom
renskötsel och slöjd.
Detta är några exempel på vårt arbete i sametinget. Slutligen vill jag uppmana människor att
under ett sånt här internationellt språkår för urfolk att använda sig av samiska. När ni talar
med era vänner, när ni talar i affärer eller med myndigheter, när ni talar med barn, när ni
kommunicerar i sociala media och när ni hälsar på människor som håller på att lära sig
språket. Gläd er över och använd er av vårt gyllene språk. På detta sält vi bereder plats och
gör det möjlighet att utveckla språket.
Med dessa ord önskar jag, på det svenska sametingets vägnar, att ni får ett bra möte här i
Jåhkåmåhkke
För det äi· nu som vi inleder det internationella urfolksspråkrådet och jag vill att ni alla är
med på detta.
Tack för mig

Lars Miguel Utsi
Vice ordförande
Samediggi
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Sametingets Ungdomsråds redovisning till plenum i maj 2019
Ledamot

Ersättare

Anja Fjellgren Walkeapää, ordf.
Julia Omma vice ordf.
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Karen- Ann Hmri
Johan Andersson
Nils- Johan Rannernd
Jon Isak Byström Vanvreten
Julia Wahlberg

Protokollförda sammanträden
8mars, Umeå
Representation
27 april, Åre Risk Event
Regedngskansliet
Den 6 maj kommer vi att ha sammanträde med både näringsdepartementet och
kulturdepartementet för att överlämna PM om att stärka renskötselns skydd och rättigheter,
samt att följa upp föregående ungdomsråds inlämnade PM.
Utbildning för unga samer inom samepolitik
Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial kring sametinget och dess verksamhet fmtsätter.
Detta för att få större kunskaper om Sametingets uppbyggnad och organisering. Detta
kommer ligga till grund för ett ntbildningsmaterial för främst unga samer. Målet är att
materialet ska vara levande och föränderligt över tid, samt att det ska kunna anpassas till olika
nivåer och tidigare kunskaper. Ungdomsrådet är inbjudna att berätta om sametingets och
ungdomsrådet verksamhet under det samiska konfirmationslägret 2019.
SPRN
Vi arbetar med att ta fram en handlingsplan för SPRN, som planeras vara klar i samband med
överlämnandet av värdskapet till Finland. Vidare arbetar vi med att konkretisera delax av
resolutionen som beslutades i Tråante 2017. Möte kommer hållas i Stockholm den 5 maj där
arbetet inom SPRN fmtsätter

-

Valnämndens redovisning till plenum 21-23 maj 2019
Valnämndens redovisning omfattar tiden från den 13 januari fram till och med den 31 mars 2019.

Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget1
Ledamöter
Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamema
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamema
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

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

Möten
Valnämnden har under den redovisade perioden haft ett protokollfört möte den 19-21 mars
2019 i Stockhohn.
Anmälningar till sameröstlängden 2021
Till och med februari 2019 har inkommit ca 320 anmälningar till sameröstlängden.
Samtliga ledamöter behandlar anmälningarna och gör en grundlig behandling av inlämnade
anmälningar inför 2021-års Sametingsval för att bedöma om de i anmälan lämnade
uppgifterna är sannolika.
Nämnden utreder möjligheter att inrätta en databas, enligt lagen (2001:183) om behandling
av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar och GDPR
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016), för att
effektivisera behandlingen av inkomna anmälningar.

Per Mikael Utsi
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Verksamhet (tkr)
Folkvalda

Utfall 2015

Utfall 2016

Budget 2016

10 215

9 571

10 090

3 408
12 482
7 012

3 395
13189
6 523

3 506
12194
7 925

5110
28 012

3 892
26 999

3 850
27 475

38 227
-1827

36 570
995

37 565

Utfall 2017

1

14 823

Budget 2017

1

Budget 2018 Budget 2019

15 290

14 961

16 503

3 689
13 986
7 751

4021
29447

12 336
13 667
3 747
2 998
179
4 513
37 440

11358
15 043
3 803
3 043
182
4 581
38 010

44 737
0

52 401
0

54513
0

Sarnediggi
Samedigge
Sämiediggie
Saemiedigk:ie

Förvaltning

Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språkavdelningen
Kulturavdelning
Näringsavdelningen
Rennäringsavdelningen
Summa

0
29 380

Anslags kredit
Summa
Resultat

14 823
29 914

1. I Budget samt utfall för folkvalda delen under 2017 ingår 3 mkr särskild markerade i regleringsbrevet 2017 för
2. Årets resultat 2018 på 1542 tkr är inkluderat i folkvaldas budget för 2019.

~

~
~

1

•

--

Folkvalda

BUDGET 2019
FOLKVALD VERKSAMHET (tkr)

Utfall 2016

Kulturnämnd
Plenum
Rennäringsnämnd
Näringsnämnd
Språknämnd
Presidium
Uppdrag/projekt
Valberedning
Partistöd
Styrelseordförande
Vice styrelseordförande
Styrelse arbete
Interna kommitteuppdrag
Nordiskt och int. arbete
SPR
Ungdomsråd
Valnärnnden
Insynsråd
Hälso,-äldre- och idrottsnärnnd

372
3071
381
224
216
367
230
16
521
1226
662
351
559
76
471
201
629

Summa

9 571

Utfall 2017

452
5 067
451
218
122
526

Budget 2017

538
1218
540
1152
310
207
85
474
3255

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

14 781

600
15 290

71

96

Budget 2018

Beslutat plenum

Budget 2019

450
3 939
450
400
350
350
1 710
30
800
1 250

480
3 939
480
380
380
380
2 690
30
800
1 250

3 633

3 354

1060
350
350
200
175
15 496

1000
380
380
200
380
16 503
14 961

Vice ordförandes budget ingår i posten styrelsens arbete
Interna kommitteuppdrag och nordiskt ochinternationellt arbete ingår i uppdrag och projekt.

2

Folkvalda

BUDGET 2019

Uppdrag/Projekt (tkr)
Gränsöverskridande renskötsel (Renskötselkonvention)
Etiskt råd
övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Samisk språklag
Pitesamiska arbetsgruppen
Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen
Konferenser näring
Metodik för möten; modern samepolitik
Spå rkkonferens
Muonio historia
Rovdjustrategi
Häl os politiskt handlingsprogram
övriga uppdrag och projekt

Summa

Budget 2019

Budget 2018
20
75

so

so

so

150
150

70
100
100

150

50
30
150

250
50

50
200
500

40
60
350
150
1495

200
90
500
150
400
2 690
2 690

2

Rennäringsanslaget

BUDGET 2019

Verksamhetstext

Budget 2019

Budget 2018

Renmärkesregister-Företagsregister

1 400

1500

Underhåll riksgränsstängsel
Ersättning Tjernobyl, inkl. avskrivn mot anslag

7000

7 000

6000

6 000

17 000

17 000

3 750

3 500

Pristillägg
Markanvändningsredovisning
Eallinbiras (miljöprojektet)
Förvaltningsverktyg toleransnivåer

500

500

1500

2 300

900

900

Statistik om samiskt näringsliv

1000

1000

Renbruksplaner
Katastrofskadeskydd, kostnad

1500

3 000

8 726

9 000

53 000

53 000

Projektmedel Främjande av rennäringen

Rovdjursersättningar
Skadeersättning för massdöd

800

1000

Skadeförebyggande åtgärder

1700

2 265

Anslagsfinansierade investeringar

1500

Använd anslagskredit från föregående år

3 589

Underskott vägföreningar-kostnad
Rovdjursinventering
SUMMA

1 000

350

250

3 700

4 700

113 915

113 915

Resultat

Budget enligt regleringsbrevet 2019 för anslag 1 :22 främjande av rennäring m m
An lagskredit från föregående år (2018} skall återbetalas nästkommande år (2019) enligt Budgetlagen §8.

4

Övriga sakanslag

BUDGET 2019

Verksamheter (tkr)

Budget 2019

Budget 2018

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

2 200

2 200

1200

1200

21230

27 530

6 000

6 000

17 878

17 878

5 500

5 500

1500

1500

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

Samefonden
Samefonden

s

övriga externa medel

BUDGET 2019

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2276
22708
2414
2275

LANDSBYGDSUTVECKLING

Budget 2018 Budget 2019 Not
1078
1078
2 500
1
2 500

Samisk mat
lnventeringsmedel (Naturvårdsverket)

Klimat- sårbarhetsanalys o handlingsplan
2278 RBP- klimatfaktorer
2290 Renbruks planer (RBP)

1000
750
2 000

1000
830
750

2
3

500
2 000 *

1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel: lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion, rn

ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel)
2. Medel från tidigare år ska vara förbrukade till sista maj 2019.
3. Avtalsperioden varar till 20191231

* Skogsstyrelsen har 2 mkr avsatta enligt deras regeleringsbrev till RBP
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Verksamhet {tkr)
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BUDGETUPPFÖUNING

Utfall per 2019-03-31 Budget per 2019-03-31 Budget 2019 Prognos 31/12
14 961
3 730
2 557

Not
1

Såmediggi
Såmecligge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Förvaltning

Summa

2864
3 505
783
629
1125
27
8 933

3 450
3 761
951
768
1167
46
10143

11358
15 044
3 803
3 043
4 581
182
38010

Summa

11490

13 872

52 971
53 001

Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språk
Kultur
Samhälle, miljö och rennärin
Näringsavdelningen

Reglerings brev

Resultat för perioden

2
3
4

2382

Kommentarer
2. Överskottet beror på en vakant controller tjänst under 3 månader. Tjänsten tillsätts 15/4
3. Överskottet beror på vakant tjänst.
4. Överskottet beror på vakant tjänst.

Resultat för perioden är ett överskott på 2 382 tkr med en prognos på budget i balans vid årets slut.
Dette beror främst på vakanta tjänster, ej fulltalig arvoderad styrelse samt ej upparbetade kostnader uppdrag/ projekt.
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Utskrivet: 2019-04-25 14:57
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh

(tkr)

2251 VALNÄMND

7

50

2235 Valberedningen
2248 UNGDOMSRÅD
2241 STYRELSELE ARBETE
2240 STYRELSEORDFÖRANDEN
2236 PARTISTÖD
2234 UPPDRAG/PROJEKT
22421 SPR
2233 Presidium
22323 SPRÅKNÄMND
22322 NÄRI NGSNÄM ND
22321 RENNÄRINGSNÄMND
2232 PLENUM
2192 KULTURNÄMND
22324 HÄLSO, ÄLDRE och IDROTTSNÄMND
Insyns råd

45
586
289
48
188
48
27
21
51
25
1108
49
65

50
839
313
48
673
50
50
50
50
75
1313
75
95

Årets resultat 2018

Summa

2 557

Prognos 31/ 12

Budget 2019

Budget per 2019-03-31

Utfall per 2019-03-31

3 730
Ditt

Not

380
30
380
3 354
1250
800
2 690
1000
380
380
380
480
3 939
480
380
200
-1542
14 961

1

*
2

3

*

14 961000
0 Måste få bort från budget

1. Partistöd utbetalas eftersom rekvisitioner inkommer där bg/bankkontonr finns angivet.
2. Värdskapet för SPR avslutas september 2019.
3. Plenum billigare än berä knat men kostnaderna kommer troligen att öka under året.

* Redovisn ing för dessa finns på nästa blad . Årets resu ltat finansieriar Uppdrag/projekt med 1 542 tkr.

Utskrivet: 2019-04- 25 14:57
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Folkvalda

Fördelning av 2234 uppdrag och projekt
Uppdrag/Projekt (tkr)

Budget

Utfall
9

50
70

6

50
100
100

Gränsöverskridande renskötsel (renskötselkonventionen}
Etiskt råd
Övervakningskommitten
Kommitten för sa miska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete

so

Samisk språklag
Pitesamiska arbetsgruppen
Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen
Konferens näring
Metodik för möten; modern samepolitik

30
150
50
101
51

200
500
200

30
91

90
500
150

Aktiviteter språkåret
Muonio historia
Rovdjustrategi
Hälsopolitiskt handlingsprogram
Läget i Sapmi
Kostnader mindre utredningar

190

Summa

480

Utskrivet: 2019-04-25 14:57

400
2 690

3

BUDGETUPPFÖUNING

Rennäringsanslaget

Verksamh

Ut fa ll per 2019-03-31

22893 KATASTROFSKADESKYDD
22881 STATISTIK OM SAMISKT NÄRINGSLIV

Budget per 2019-03-31

22872 TOLERANSNIVÅER
22871 MILJÖPROJEKTET

Not

9 000

9 000

237

250

1000

225

900

575

2300

2288 FRÄMJ. RENNÄR.
22873 Förvaltningsverktyg samebyar

Budget 2019

7

69
203
5

125

500

2284 MARKANVÄNDNINGSREDOVISNING

1144

875

2283 PRISTILLÄGG
2282 ERSÄTTNING TJERNOBYL

9 272

4 250

3 500
17 000

2281 UNDERHÅLL AV RIKSSTÄNGSEL

742

2280 RENMÄRKESREGISTER

273

2412 ROVDJU RSI NVENTERI NG
24111 SÄRSKILD SKADEERS. Skadeförebyggande åtgärder
2411 SÄRSKILD SKADEERS. Massdödade renar
2410 Rovdjursersättning

6 000

1 750

7 000

375

1500

750

3 000

3 759

1175

4 700

60

566

2 265

250

1000

13 250

53 000

298

1193

35 215

114108

2290 RENBRUKSPLANER
2289 GIRDNU

1500

60

14100

250

Vägförening
Anslags kredit

Summa

29931

Summa disponibelt belopp enligt regleringsbrev

Kommentarer till främjandeanslaget

I

Att korrigera budget

1

113 915
193 1

1. 2018 års underskott
Rennäringsnämnden har fattat beslut om ändrad budget och protokollet är på justeringsrunda därav korrigeringsbehov.
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Övriga sakanslag

BUDGETUPPFÖUNING

Utfall per 2019-03-31

Verksamh

Budget per 2019-03-31

Prognos 31/12

Budget 2019

not

Nationella minoriteter
17491 NATIONELLT UPPFÖLJNINGSANSVAR

520

550

2 200

0

17493 HEMSIDA NAT MINORITETER

300

300

1200

0

26 260

21230

27 530

0

2 032

1500

6 000

0

2190 Samefonden

2 769

5 500

5 500

1742 BIDRAG SAMISK KULTUR (anslag 1:2)

7 879

16 522

17 878

0

1500

0

17494 STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDS
17492 SAMISKA SPRÅKCENTRUM

Språk och kultur
1
1

Samefonden
17512 Samefonden

1.

Bidragsfördelning av utbetalda bidgra via anslag 1:2 och Samefonden
Konto

Konto(T)
2180 ORGANISATIONS O FÖRENINGSBIDRAG
2181 PROJEKTBIDRAG
2185 SAMISK MEDIA
2186 SAMISK TEATER
2187 SAMESLÖJD
2188 SAM EGÅRDAR
21892 LITTERATURINKÖP
21901 PROJEKTBIDRAG
21902 VERKSAMHETSSTÖD
Summa utbetalda bidrag (Samefond+ kulturanslaget}

Utskrivet: 2019-04-25 14:57

Belopp
2 617
497
825
2 950
930
60
3
504
2 263
10 648
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övriga externa medel

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2276 LANDS BYG DSUTVECKLI NG
22761 LBprogrammet-kompetensutveckling

Utfall per 2019-03-31
201
530

22708 Samisk mat
2414 lnventeringsmedel, Naturvårdverket
2275 Klimat- sårbarhetsanalys o handlingspla
2278 RBP- klimatfaktorer
2290 Ren bru ksplaner

Budget per 2019-03-31

Budget 2019

270
625

1078
2 500

228
343

250

652

188

1000
830
750

500

500
2 000

Prognos 31/12 Not
1
2
3
*

1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel: lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion, 111

ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastarförvaltningsanslaget (näringsavdel)
2. Det finns medel från tidigare år att förbruka, summa intäkter 1476 tkr vilka ska vara förbrukade till sista maj 2019.
3. Avtalsperioden var till 2018-08-31 och har förlängts till 20191231

* Skogsstyrelsen har 2 mkr avsatta enligt regel rings brevet för RBP

Utskrivet: 2019-04-25 14:57
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""
Personalrelater-ide kostnader
Stabpersonal

Budgettill 201903
200 000
3250353

Budget helär
600 000

2 838 390

SLIMMA STAB

2 864108

3 450 353

11357 659

Kanslipersonal
Centrala poster
OH-kostnader Giron
OH-kostnader JMK
IT/IS
SUMMA EKO o AOM

1224202

Budget till 201E03
1498538

1 041302

882 500

3 530 000

588 590

2338490

582 969

534 623
54250
741 000

3 504 748

3 760 911

15 043 642

Personal inom rennäring, miljö o sam
OH-kostander Staare

Utfall
1 029 806
95566

Budget till 201903
1 095 798
71250

SUMMA REN NÄRING, MILJÖ o SAM

1125 372

1167 048

Studier samiska

Utfall
653 718
129 359

Budget lill 201903
747 000
203 7S0

SUMMA SPRÅK

783 077

950 750

3 802 999

Kulturpersonal

46'.l 246
159 281

621203
147 063

2 454 747

Bibliotek
SUlvL'vlA KULTCR

621! 527

768 266

3 043 000

Näringspersona.l
Ej stödberättigat Eu-prngram

17050
9900

35600
9900

142 400
39600

SUMMA NARlNG

26950

45500

182 000

8932 782

10 142 827

38 010 300

Utfall

25718

10757659

FKC?~M
Utfall

67634

Budget helår

S 994152

217 000
2 964 000

gENNA~iii1f _MILli:f&tNol~ui: __
Budget helar
4 296 000
285 000
4 581 000

SPRÅK

Sametingets Språkkonsulenter

Budgethelår
2 987 999

815 000

KU~~!t.
588 253

NÄRlNG

SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN

DATA

BUDGETUPPFÖUNING
Budgetuppföljning per
Uppföljning per
Månad
kolumn budget per
Kolumn utfall per

2019 03 31
3
Budget per 2019-03-31
Utfall per 2019-03-31

Kvartal

Utskrivet: 2019-04-25 14:57
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Ekonomiska
förmåner för
förtroendevalda i
Sametinget
Beslutad av Plenum (Dnr xxxx-2019-xxx).
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Samediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

Styrdokument
Dokumenttyp

Regler

Beslutad av

Plenum 2019-XX-XX, § YY

Dokumentansvarig

Kanslichefen

Reviderad

Generella bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa regler är Sametingets beslut om grunderna för ekonomiska förmåner till Sametingets

förtroendevalda.
Reglerna tillämpas på ledamöter och ersättare i Sametinget och personer som har utsetts av
Sametinget eller av Sametingets styrelse till ett förtroendeuppdrag inom Sametinget eller i
externt organ.
Om det för uppdrag i externt organ är särskilt stadgat om ersättning i det organet tillämpas
istället de reglerna. Sametingets regler tillämpas heller inte om den förtroendevalde uppbär
ersättning för uppdraget på något annat sätt.
§ 2 Ersättningsformer

Ersättning kan endast utgå i form av:
~

årsarvode

- sammanträdes- och förrättningsarvode
- ersättning för förlorad pensionsförmån
- ersättning för barntillsyn
- ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader
- resckostnadsersättning och traktamente
Förtroendevald äger inte rätt till särskild ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlust i
egen rörelse om sådan uppkommer till följd av förtroendeuppdraget.

Ersättningsbelopp och särskilda bestämmelser
§ 3 Årsarvode

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

§ 4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden

Årsarvoden utgår till förtroendevalda funktioner enligt följande:
2 inkomstbasbelopp per år
Sametingets ordförande
Sametingets styrelseordförande
Ordförande i Sametingets nämnd
Ledamot i Sametingets styrelse
Ordförande i komrnitte, inkl SPR
Ordförande i valberedningen
Ordförande i styrkommitte (EU)

1 inkomstbasbelopp per månad
1,5 inkomstbasbelopp per år
0,4 inkomstbasbelopp per månad
0,5 inkomstbasbelopp per år
0,2 inkomstbasbelopp per år
0,1 inkomstbasbelopp per år

Arvode utgår endast om protokollfört sammanträde hållits under året.
Om uppdraget inte löper under helt år eller hel månad utgår ersättning med den andel som
motsvaras av uppdragets längd dividerat med helt år eller hel månad.
För förtroendevald med årsarvode som varit förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en
tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. Sametingets
styrelse prövar om omfattningen av förhindret motiverar minskning av arvodet, hur mycket
arvodet ska minskas och för vilken tid i så fall minskningen ska ske.
§5

Sammanträdes- och förrättnings arvode

Ett dagsarvode uppgår till I ~OQ!<_i:~:.~!Y.<?9:E:.P.E:: .t!~~?,~~g_~!~.':1.:'..~l~:~E:!.~Y. . . . . . .......... ----·
dagsarvodet~ anuRaat till Härmaste övre femlal. För telefonmöte utgår halvt dagsarvode.
Påbörjad timme räknas som hel arvoderad timme, lunch tid inräknas inte i
sammanträdestiden.
§ 6 Särskilda bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvode
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroend evalda som kallats att

närvara för Sametingets räkning har rätt till ersäthling enligt vad som närmare anges i dessa
bestämmelser för:
- Sammanträden för Sametinget i plenum, presidium, styrelse och annan nämnd.
- Beredningar i presidium, styrelse och annan nämnd.
- Ordförandemöten och partiföreträdarmöten, efter kallelse av styrelsen eller presidiet.
- Sammanträden i utred11ingskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper efter
förordnande och beslut av styrelsen eller annan nämnd.
- Partigruppsmöten som hålls i anslutning till Sametingets sammanträde i plenum.
- Konferenser, informationsmöten, studiebesök, kurser eller liknande som presidium,
styrelse eller aiman nämnd beslutar om.
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Arvode utgår endast för protokollförda sammanträden, Vid förrättningar där protokoll inte
förs krävs för ersättning att beslut om att delta fattats av ordföranden för det organ för vilket
uppdraget utförs.
§ 7 Sammanträdes- och förrättningsarvode i andra särskilda fall

För förtroendevald, vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer, utgår inte något
sammanträdes- eller förrättningsarvode.
Förtroendevald som uppbär årsarvode för sitt ordförandeskap i Sametinget eller i någon av
Sametingets nämnder (dock inte styrelsen) äger rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvode även för sammanträden och förrättningar i det organ som årsarvodet
hänför sig till.
För förtroendevald med annat årsarvode utgår inget sammanträdes- eller förrättningsarvode
för sammanträden och förrättningar som föranleds av den uppgift och det uppdrag som
följer av årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte utgör 40 procent av heltid eller mer, som uppbär
årsarvode äger dock rätt till sammanträdes- och förräth1ingsarvode för sammanträden och
förrättningar som inte anses föranledda av den uppgift och det uppdrag som följer av
årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte är på heltid äger dock, trots det ovan stadgade, rätt till
sammanträdesarvode för sammanträden för Sametinget i plenum.
§ 8 Ersättning för förlorad pensionsförm.ån

För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår genom att Sametinget erlägger en ärlig avgift
till en pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften får vara högst 14 procent av
årsarvodet före avdrag för skatt.
§ 9 Särskilda bestämmelser om. ersättning för förlorad pensionsförm.ån

Pensionsförsäkring upphandlas och tecknas enligt de regler som gäller för inköp i
Sametinget.
§ 10 Ersättning för barntillsyn

Förtroendevald med barn har rätt till ersäthling för styrkt kostnad för barntillsyn med högst

1200 kr per dag eller 150 kr per timme.

§ 11 Särskilda bestämmelser om ersättning för barntillsyn

Förtroen devald med b arn har rätt till ersätbling för kostnader för barntillsyn som
uppkommer när u ppdraget fullgörs.

!Räu till sådaA ersätmrng !,att. föreligga så•räl Aär u1313dragel utfärs 13å hemorteA som Aär
u1313dragel utförs 13å ar1r1aH ort i FiRlai:d, P.Jorge eller S•rerige oct. därför feraRleåer all RågoA
geRom deR förtroer1de•,aldes försorg följer med oeh ulii•rar eamlillsyri ur1åer åen
förlroeRdevaldes ljäRStgiiriAgstid.

Rätt till sådan ersättning kan föreligga såväl när uppdraget utförs på hemorten som när
uppdraget utförs på annan ort i Finland, Norge eller Sverige och även om barn följer med
och tillsyn krävs på annan ort än hemorten under den förtroendevaldes tjänstgöringstidj__ _____ .-····

Kommenterad [PE2]: Styrelsen 9-11 april 2019, Ändringen
föranleds av situationen där barnet stannar på hemorten med
barntillsyn på hemorten Inte framgår tillräckligt tydllgt I reglerna .

Rätt till ersättning gäller för barn som normalt vård as i den förtroen devaldes fa milj och som
under kalenderåret fyller h ögst 11 år. Om särskilda skäl fin ns kan ersättning betalas även för
tillsyn av barn som är äldre.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende
med u nd antag för förtroen devald vars barn ännu inte uppnått en ålder av ~
: ______.-·{ Kommenterad [PE3]: Styrelsen9-11 april 2019
Ersättning betalas heller inte för den ordinarie tid som barnet vistas i kommunal eller annan
barnomsorg .
Om upp draget för d en förtroendevalde föranleder övernattning p å annan ort än hemorten
omfattar ersättningen även resa, kost och logi för den som anlitas för barntillsyn.
Barntillsyn en organiseras av den förtroendevalde.
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer u tgår in te ersättning för
barntillsyn.
§ 1 2 Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskild a kostnader

Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersätb1ing för s tyrkta särskild a kostnad er
med högst 1 200 kr per dag eller 150 kr p er timme.
§ 13 Särskilda bestämmelser om ersättning för för troendevald med funktionsnedsättning

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader
som föranleds av u ppdraget. I det in går u tgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande, om utgifterna inte ersätts på mmat sätt.
§ 14 Ersättning för resekostnad och traktamente

För resdag utgår helt samman trädesarvod e om restiden överstiger fyra timmar. För annan
restid som överstiger en timme utgår halvt sammanträdesarvode. Resekostnadsersättning
och traktamente u tgår enligt det avtal som gäller för Sametingets anställd a.

Övriga bestämmelser
§ 15 Begäran om ersättning
En begäran om ersättning enligt d essa bestämmelser lämnas på särskild blankett. En sådan

begäran ska framställas senast inom tre månader från dagen för det sammanträde eller
motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
§ 16 Utbetalning av ersättning

Orelföranelear;eele, meel HHeiaHlag av slyrelseerelföraneleRs an•ede, llla elalas lvå gåRger per
år. Övriga elceRellliSl(a förmåner lllaelalas en gång per mänael.
Alla ekonomiska förmåner en li gt de ~rsä ttningsforme~som an ges i_§ 2 med undanta,g_av __________ ___
ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas månatligen. Om en ersättningsform är
bestämd för år räknat utbetalas den m ed en tolftedel per månad.

Kommenterad [PE4]: Styrelsen 9-llapril 2019

§ 17 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs ytterst av Sametingets styrelse.
§ 18 Ändring av reglerna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

Dessa regler lmfl äHelras av Samelifl.get (i plenllm).

I Dessa regler kan ändras av~ametinget~_p!e!!~~~:_____ _______ ___ _______________________________________________
Dessa regler gäller omedelbart och upphäver Sametingets förordning om resor och
ersättningar för förtroendevalda i Sametinget (1993-12-16, § 43).
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