Samediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4

§§ 75 - 90
Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Telefovdna/Telefon
2019-04-23

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Baiki ja aigi /Plats och tid

Telefon-/videosammanträde 2019-04-23 kl; 13_00 -16_10

Mearrideaddjit /Beslutande

Per Olof Nutti, ordförande,§§ 75-76, 86
Lars-Miguel Utsi, vice styrelseordförande 77-85, 87-90
Jan Rannerud
Anders Kråik
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom §§ 76, 86

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande

Anja Taube, kanslichef
Marie-Louise Allas, språkchef,§ 89
Malin Mäkelä, avdelningschef för administration och ekonomi
Peter Engström, verksjurist, § 86
Siri Persson, sekreterare

Paragrafer/P aragrafat

75-90

Darkkisteaddji /Utses att justera

Anders Kråik

Vuollaicallosat/
Underskrifter

~ ~ ~ ~·······························,

calli
sekreterare

sagadoalli
ordförande

1~-~

-~

. ?.?.!~~~-.. . . ·- . . . - ·-·-··-

varra sagadoalli
vice ordförande

Lars-Miguel Utsi

darkkisteaddji
justerare

Anders Kråik

Dtirkkisteaddji!Justerarnas sign

-----------------·······

Per Olof Nutti
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§§ 75-76, 86

§§ 77-85, 98-90

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Darkkcistus lea dieåihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Organa /Organ

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2019-04-23

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

.i•-1~ ..~Q~~1.0. ......

Vuollaicala /Underskrift

~(

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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....................

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 75

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

fastställa föredragningslistan med följande enligt nedan:

Tillägg:

Utgår:
§ 78 Samisk Parlamentarisk Råd (SPR)
§ 87 Laponiatjuottjudu
§ 88 Korttidsstudiestöder
att

utse Anders Kråik till justerare.

~

Dtirkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, H elena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 -12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25-26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, §§ 7, 12.1
- Referengsgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 42
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Uppföljningsmöte angående samiska sanningskornmission är planerad till den 6-7 mars
2018.

~

Darkkisteaddji!Justeramas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sann:ingskommissionen om att
flytta uppföljn:ingsmötet med hänvisning till att Diskrim:ineringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

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

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

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskommission ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrund av Statsråd Kunhkes uttalade om att
man väntar in Sametingets svar.
Samtinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i nära
samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen
och därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige - antaget den 22 juni 2017.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Kommitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan med samerna, en sannings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga
rättigheter i det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som helhet."
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

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

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

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelse:! \ betet med sannings- och försoningskommissionen.

Darkkisteaddji/Justerarna~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 50,
att

lägga informationen till handlingarna.

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

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

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i är~<;Jt vid styrelsesammanträdet i januari 2019.
1

Darkkisteaddji!Justerarnas sig~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 7
att

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

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.

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

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;
Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina Nordling
Marie Persson Njajta

Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organiationers nominerade
ledamöter,

att

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

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

Referensgruppen beslutade den 10 april 2019, § 5
att

till styrelsen överlämna förslag på ändringar till förslaget på hemställan
arbeta vidare med hemställan efter det synpunkter som inkommit.

att

styrelsen s omarbetade förslag översändes till samtliga i referensgruppen
för påseende före överlämnande till regeringen

Darlckisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 76

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare,

att

kalla referensgruppen till sammanträde i samband med plenum i
Deama/Tämaby.

{V
Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 77

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25,§ 33
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 123
- Genomförandeplan
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 167
- Styrelseprotokoll 2018-12-12 -14,§ 218
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 9
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, 43
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

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

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

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

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

styrelseledamöterna Britt Sparrock, Lars-Miguel Utsi och Jan Rannerud
utarbetar förslag till plan för genomförande dollasagastallamat/hearingar,

ef

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 77

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
att

Lars Miguel Utsi är sammankallande,

att

rapportera till styrelsen senast 4 juli.

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

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

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

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

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

bereda ärendet tillsammans med styrelsens arbetsgrupp.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

föreslå presidiet att miniseminarium genomförs under plenum i maj 2019,

att

uppdra till styrgruppen bereda, planera och genomföra miniseminariet.

J

Dårkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 78

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Samisk Parlamentarisk Råd SPR

Ärendet utgår, se§ 75.

§ 79

Valärenden

§ 79.1

Referensgrupp - samisk sannings och försoningskommission
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24,§ 12.1
- Styrelseprotokoll 2019-04-09 - 11, § 50.1

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

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

att

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

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

styrelsen är sammankallande,

att

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

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina Nordling
Marie Persson Njajta
att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organiationers nominerade
ledamöter,

att

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

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 50,1
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Dtirkkisteaddji!Justerarnas sig: «
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

§ 79

Valärenden

§ 79.1

Referensgrupp- samisk sannings och försoningskommission
Referensgruppen beslutade den 10 april föreslå styrelsen utse de nominerade
ledamöterna från de samiska rikorganisationema enligt nedan:
Landsförbundet Svenska Samer
Organisationen Samerna
Renägarförbundet
SameÄtnam
Saminuorra

Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
Lillemor Baer
Peter Rodhe
Sanne-Ristin Bengtsson

Samråd med civila samiska samhället kommer genomföras i det fortsatta arbetet.
Arbetsgruppen har ersatts med referensgruppen.

Styrelsen beslutar
att

utöka referensgruppen med ytterligare två ledamöter,

att

utse de samiska riksorganisationemas ledamöter enligt nedan;
Landsförbundet Svenska Samer
Organisationen Samerna
Renägarförbundet
SameÄtnam
Saminuorra

att

Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
Lillemor Baer
PeterRodhe
Sanne-Ristin Bengtsson

referensgruppen samisk sanningskommission är enligt nedan:
Ledamot:
Ersättare:
Veronika Håkansson
Håkan Jonsson
Joakim Pååve
Kristina Nordling
Carola Fjällströrn
Marie Persson Njajta
Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
Lillemor Baer
Peter Rodhe
Sanne-Ristin Bengtsson

Paragrafen justeras omedelbart

~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 80

./.

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Uppdrag till kansliet
Dokument
- Styrelseprotokoll 2012-12-14, §§ 234.1-234.2
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 5
U ppdragslista
Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 32.1
Uppdragslista 2019-04-02
Styrelseprotokoll 2091-04-09-11, § 39
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutade den 14 december 2018, § 234.1
att

uppdra till kansliet utreda angående utökad tillgänglighet per telefon.

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

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

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

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

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutade den 9- 11 april 2019, § 39
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

cN
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

§ 81

Remisser

§ 81.1

Remisslista

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11 § 51.1
- Remisslista januari - april 2019

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 51.1
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 82

Inbjudningar/Meddelanden

§ 82.1

Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 52.1
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 52.1
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

il
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
S tivra/Styrelsen

§ 83

Motioner

§ 83.2

M 540 - Dvärgbandmask

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:4
2019-04-23

Dokument
- Motion nr 540 av Ronny Svarto 2019-02-19m dnr 1.1.8-2019-320
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 53.2

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

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

att

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

Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 53.2
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

uppdra till rennäringsnämnden inlämna yttrande.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:4/
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§ 84

ILO 169

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 1999-10-26-29, § 24
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 229
Förslag till underlag till hemställan
Styreleprotokoll 2019-01-23-24, § 19
Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, §
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 54
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

uppdra till ordföranden godkänna förslaget.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta förslag till hemställan enligt bilaga.

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

att anta förslag till hemställan enligt bilaga.

Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 54
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet genomföra redaktionella ändringar i hemställan,

att

uppdra till styrelseordföranden underteckna samt inlämna hemställan.

~
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Myndighetsdialogen den 5 juni
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 57
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 57
att

uppdra till styrelseordföranden ge förslag på ärenden till myndighetsdialogen,

att

behandla ärendet på telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar

§ 86

att

styrelseordföranden senast den 5 maj beslutar om ärendelista efter
samråd med styrelsen,

att

uppdra till kansHet bereda ärendena i enlighet med ärendelistan till
myndighetsdialogen den 5 juni.

Ändringar i Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Dokument
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 58
Föredragande: Ida Åhren, Tareq Qureshi Kulturdepartementet

Med anledning av att vissa ändringar i Sametingslagen (1992:1433) träder i kraft
den 1 juli 2019 behöver ändringar i Förordning (2009:1395) med instruktion för
Sametinget göras.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 58
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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Laponiatjuottjudus

Ärendet utgår, se§ 75.

§ 88

Korttidsstudiestödet

Ärendet utgår, se§ 75.

~
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Giellagaldu
Dokument
- SPR råd 2011-10-29, sak 3/2011
- Plenumsprotokoll 2011-11-06-08, § 62
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20-21, SPR s 21/2014
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
- Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
- Styrelseprotokoll 2018-02-08i § 24.1
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 93
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2018-04-19, dnr 1.3.8-2018-681
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 153
- Slutrapport 2018-681
- Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 6.2
- Styrelseprotokol 2019-04-09-11, § 74
Föredragande: Marie Louise Allas

Styrelsen beslutade den 2 februari 2018, § 24.1
att

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

att

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

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

uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus framtida verksamhet .

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

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

överlämna rapporten med den ekonomiska redovisningen.

Information om Giellagaldus fortsatta verksamhet och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 74
att

behandla ärendet vid plenum i maj 2019,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

besluta i ärendet vid telefonsammanträde den 23 april kl 09.00.

Historik
Under perioden 1971- 2011 hade Samisk Språknemd/Sami Giella Lavdegoddi (SGL)
ansvar för nordiskt samisk språkarbete. SGL var samefolkets gemensamma beslutsorgan i
frågor som berörde samiska språk. Verksamheten i SGL motsvarade inte de behov och
utmaningar som de samiska språken stod för. SGL:s språksektioner hade lite aktiviteter
och samarbetet mellan de olika språksektioner var begränsat. Orsaken var bristande
resurer, såväl personella som ekonomiska. Verksamheten hade två anställda och var
administrativt underställd Samerådet under period 1971-1996.
År 1997 beslutade Sametingen i Finland, Norge och Sverige att omorganisera
språksamarbetet och lägga verksamheten under Sametingen, avtalet för det nordiska
samarbette blev underskrivet i Trondheim år 1997. Utgångspunkt i avtalet var att sätta
igång ett projekt som skulle utreda organiseringen av språksamarbetet.
Utredningen "Pelles samisk språkarbeid", blev färdigt 31 maj 1998. De samiska
parlamenten i de tre länderna behandlade och beslutade följa rapportens förslag om hur
man skulle organisera språksamarbetet. Resultatet blev inrättande av Samisk språknemnd.
Sametingen i Finland, Norge och Sverige etablerade år 2000 ett gemensamt organ för
parlamentariskt samarbete, Samisk parlamentarisk råd (SPR). Administrationen av
Samisk språknemnd låg under SPR år 2002. Verksamheten finansierades av de tre
sametingen Norge, Sverige och Finland.
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Giellagaldu - forts.
SPRs styrelse upprättade 2007 en arbetsgrupp, vars mandat var att föreslå en ny
organisering för samiskt språksamarbete. Rapporten "Forslag til ny organisering av
samisk språksamarbeid innenfor sametingenes ansvarsområder" blev färdigt i augusti
2008. I denna rapport framkom det att man måste stärka det samiska språksamarbetet
både språkpolitiskt och på fackmässigt plan. SPRs arbetsgrupp föreslog att på ett
fackmässigt plan fanns det behov av ett gemensamt samiskt språkorgan.
På grund av avsaknad av finansiering och för att få till ett nordiskt språksamarbete
genomförde Sametingen i Finland, Norge och Sverige genom SPR ett försprojekt 2011,
"Sa.Få-utredningen om etablering av nordisk språkfagcenter" med avsikt att;
1. utarbeta en utredning om etablering av ett nordiskt språk- och kompetenscenter och

2. utarbeta en ansökan till finansiering av ett förprojekt för centret.
Rapporten "Inrättande av en samnordisk forsknings- och yrkes/resurscentral för det
samiska språket" blev färdig i september 2011. Plenum i SPR godkände projektet i
november 2011.
Sametingen och SPR genomförde projektet "Etablering av Nordisk samisk fag- og
ressurssenter" under perioden 2013-01-01-2014-06-30. Under detta projekt etablerades ett
nordiskt samisk språk- och kompetenscenter. Samisk språknemnd, som i perioden 19712011 var det samiska folkets högsta beslutsmyndighet för samiska språk, ersattes av Sami
Giellagaldu.

Sami Giellagaldus verksamhet
De respektive Sametingen i Finland, Norge och Sverige arbetade för att få varaktig
finansiering av Sami Giellagaldu, men misslyckades. Det var orsak till varför etablering
av Sami Giellagaldu uteblev som permanent verksamhet. På grund av utebliven varaktig
finansiering till verksamhet av Sami Giellagaldu, har Sametingen löst finansiering genom
tre olika Interreg-projekt.
Projekten har medfört att det funnits ett nordiskt språksamarbete och att det
gränsöverskridande språksamarbetet existerat, om än av tillfällig karaktär. Sametingen
genomförde det tredje lnterreg-projekt, "Viderefering av Sami Giellagaldu" under period
2015-08-01- 2018-05-31. Därefter fick Sametinget i Sverige 1 miljon kronor i bidrag av
kulturdepartementet för andra halvåret 2018.
Från juni 2018 har verksamheten av Sami Giellagaldu fungerat med reducerade resurser
som tillfällig lösning. Verksamheten av Sami Giellagaldu fortsätter som tillfällig lösning
genom samarbetsavtal mellan Sametingen. Sametinget i Finland leder det gemensamma
gränsöverskridande språksamarbetet på samma sätt som under Interrreg projekten.
Sametingen har ett gemensamt ansvar för genomföring och finansiering av Sami
Giellagaldu.
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Giellagaldu - forts.
Samarbetsavtalet reglerar verksamheten såväl hur det ska praktiskt genomföras som hur
det ska finansieras. Den pågående verksamheten följer den organisering som fanns under
projekttid även om Sami Giellagaldu inte längre kan ses och kallas för projekt.
Resursfördehung från respektive Sameting är utifrån respektive Sametings förmåga och
avser Sami Giellagaldus verksamhet och finansiering året ut. Sametingen bibehåller Sami
Giellagaldus verksamhet men men mindre kapacitet under 2019 som är avtalstid för
pågående samarbetsavtal
Förutom att Sami Giellagaldus verksamhet behöver varaktig finansiering så har dagens
organisering utmaningar kring att ledningsstruktur och nuvarande organisering skapar
oklarheter.
Sami Giellagaldus verksamhet är idag vad gäller beslut underordnat SPR. Det är SPR som
beslutar i frågor gällande Sami Giellagaldu, t ex stadgar och arbetsordningar men även
vilka som ska sitta i språksektioner efter förslag av Sametingen.
Sami Giellagaldu är etablerat av Sametingen i Finland, Norge och Sverige för att stärka
och utveckla språksamarbetet, stärka och utveckla de samiska språl<en så att hänsyn tas
till de olika språkens behov, utmaningar och förutsättningar så att det berikar språken och
säkrar framtiden. Sami Giellagaldu har till uppgift att utveckla samiska språket genom
normering av ny terminologi och normera skriftspråket. Sami Giellagaldu ska fungera
som samnordiskt gemensamt samiskt språkorgan och som ett högsta språkliga organ som
fattar beslut inom språkliga ämnesfrågor gällande samiska språket.
Dagens organisering av Sami Giellagaldu har utmaningar gällande samordning av
arbetsledning och övrig ledningsstruktur. Idag är medarbetarna anställda av respektive
Sameting och ska följa egna arbetsgivares regelverk. Verksamhetens budget ligger på
olika Sameting och beslutande rätt i Sam.i Giellagaldus verksamhet kring budgetfrågor
hanteras i respektive Sameting. Arbetsgivar- och budgetansvar ligger på respektive
Sameting men arbetsledning och arbetets utformning av arbetsuppgifter utgår från Sam.i
Giellagaldu. Det skapar för medarbetare oklarheter då arbetsgivaransvar och
arbetsledning inte är samma och arbetsledning inte har något att säga om kostnader som
finns i verksamhet. Arbetet som pågått i projektform och andra tillfälliga lösningar gör att
det blir svårt att få kontinuitet i arbetet och det försvårar också att rekrytera kompetens.
Sametingen har lyft behovet av att få en verksamhet i Sami Giellagaldu som är varaktig
och organiserad så att arbetsledning, budgetfrågor och arbetsgivarroll hanteras i ett och
samma organ.
Arbete med att få varaktig finansiering och enhetlig organisation
Sam.i Giellagaldu har varit en återkommande punkt på dagordningen i de möten nordiska
ministrar med ansvar för samiska frågor och Sametingens presidenter har årligen. Likaså
i årliga möten som Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor (NÄS) har.
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Giellagaldu - forts.
Under mötet 2014 i Helsinki mellan de nordiska sameministrarna och
sametingspresidenterna blev det beslutat att ministrarna och sametingspresidenterna
stöttar samnordiskt språksam.arbete. På detta möte blev det bestämt att NÄS ska utreda
ett förslag till organisering av ett nordiskt språksamarbete.
NÄS uppmanade i maj 2015 SPR att utarbeta förslag till organisering av ett samnordiskt
samiskt språksamarbete, arbetet skulle pågå till 1 mars 2016.
Påföljande NÄS möte i juni 2016 informerade projektledaren för Sami Giellagaldu om
Sami Giellagaldus verksamhet som då var ett Interreg-projekt. Samtliga Sameting
undersh·ök vikten av kontinuitet i arbetet med den verksamhet som är i Sami Giellagaldu.
Den norska delegationen stöttade Sametingens uttalande om betydelse av att få varaktig
finansiering för att säkra kontinuitet i Sami Giellagaldus arbete. NÄS föreslog att
Giellagaldu skulle tas med på dagordningen till nästa möte mellan ministrar och
sametingspresidenter.
Vid mötet mellan ministrar och sametingspresidenter den 8 november 2016 i Stockholm
var Sami Giellagaldu med på dagordningen. I protokollet från mötet 2016 framgår att
ministrarna och sametingspresidenterna vill främja samarbete över landsgränsema om
fastställande av samiska språknormer och samisk terminologi och därför uppdrar till
NÄS att utarbeta förslag på hur arbetet med de utmaningar som finns för samiska
språkens normeringar och terminologi terminologi ska lösas från halvårskiftet 2018.
Tidpunkten halvårskiftet 2018 valt utifrån att det tredje Interreg projektet skulle vara
avslutat och Sami Giellagaldu skulle åter stå utan finansiering.
Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor (NÄS) hade möte 28 augusti 2018 i
Karasjok. På mötet avhandlades åter samnordiska språkarbetet, Sami Giellagaldu. Under
mötet påminde Sametinget i Norge om det som uppdragits till NÄS i samband med
mötet den 8 november 2016 mellan ministrar med ansvar for samiska frågor och
sametingspresidentema i Finland, Norge og Sverige. NÄS mötet beslutade att utse en
arbetsgrupp med representanter från Sametingen och departementen för att utreda Sami
Giellagaldus framtida organisationsform och finansiering. Arbetetsgruppens mandat
diskuterades och bifogades protokoll.
I möte mellan ministrar och sametingspresidenter 26 november 2018 i Oslo framkom att
ministrarna och sametingspresidenterna värdesatte samiska språkens betydelse för
samisk identitet och kulturell mångfald och upprepade sitt stöd för ett gemensamt
samnordiskt samiskt språksamarbete. Ministrarna och sametingspresidenterna ställde sig
positiva till förslag om organisationsform från arbetsgruppen innan 1 maj 2019.
Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete med möte i Oslo januari 2019 och har totalt haft två
fysiska möten och ett skypemöte. Arbetet kommer att redovisas i rapportform och den
b eräknas vara kla~
r maj, ärefter avslutas arbetsgruppen arbete.
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Giellagaldu - forts.
Arbetet har pågått med att kartlägga vilka kriterier som skall vara utgångspunkt då man
tittar på organisationsform. Vid första mötet kom arbetsgruppen fram till följande
kriterier:
• Långsiktighet och förutsägbarhet
• Sametingen säkras tillräcklig politisk styrning och kontroll över organisationens ramar
• Transparans i ekonomi och beslut
• Stark fackmannamässig organisation
• Enhetligt ledarskap
• Effektivitet och flexibilitet
• Snar etablering
Utgångspunkterna i det samnordiska språkarbetet ska vara att organets styrelse har
representation av vardera lands Sameting och att i verksamhet beaktas de samiska språk
som finns i respektive land samt att förutsäth1ing för nordiskt samiskt språkorgan är att
alla tre länder är med i arbetet.
Arbetsgruppen har fått presenterat totalt sju organisationsmodeller och vid andra mötet
enades gruppen om att gå vidare med fem av dem och värdera dessa utifrån de
organisationskriterier som utarbetats i tidigare skede. Utifrån presentationerna så har
arbetsgruppen individuelllt och gemensamt värderat svagheter och styrkor.
Arbetsgruppens arbete presenteras i rapportform.
Ministrarna och sametingspresidenterna har i november 2018 bett NÄS om att
rekommendera en framtida organisationsform baserat på arbetsgruppens arbete i fråga.
Kommande NÄS möte planeras till 3 juni och där ska rapporten behandlas inför
kommande möte mellan ministrar med ansvar för samiska frågor i Finland, Norge och
Sverige samt sametingspresidenterna.

Styrelsen föreslar Sametinget besluta
att

Sametinget anser d et som viktigt att Sami Giellagaldu blir ett permanent
nordiskt normeringsorgan för de samiska språken, och att det blir ett språkligt
samarbetsorgan över riksgränserna,

att

Sametinget ger Samiskt Parlamentariskt Råds kommande plenum fullmakt att
fastställa en organisationsform för Sami Giellagaldu med följande villkor:
- Sami Giellagaldu etableras som en permanent institution såframt alla tre
Sametingen ansluter sig till detta.
- Det samiska självbestämmandet säkras med att det för Sami Giellagaldu väljs
en styrelse där varje Sameting utser två ledamöter och två ersättare.
- Varje Sameting utser sina styrelseledamöter och ersättare utifrån respektive
Sametings förfaringssätt.
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Giellagaldu - forts.
- Institutionen ska ha verksamma språkmedarbetare så att man i
normeringsarbetet kan beakta majoritetsspråkens påverkan i alla tre länder,
och ta hänsyn till alla samiska språkvarieteters särskilda behov och
utmaningar.
att

detta ärende läggs fram på Samiskt Parlamentariskt Råds nästkommande
plenum/rådsmöte.
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Sametingets miljöledningsssystem
Föredragande: Anja Taube

Sametinget har påbörjat ett arbete med att revidera flera befintliga miljödokument och
därmed uppdatera myndighetens miljöledningssystem. Arbetet består av flera steg, bland
annat ta fram nya miljömål och åtgärder, rutiner samt utbildningsinsatser.
Sametinget har, liksom övriga statliga myndigheter, ett ansvar att bidra till att
generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar
utveckling uppnås. Målsättningen med miljöledningssystemet är att Sametinget ska
kunna minska verksamhetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

~
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