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Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
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 Kuoljok

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

Öppningstal på nationaldagen i Kiruna Stadshus.

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

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

Representant: Sametingets ordförande, Pou/us Kuo/jok
7:e februari.

Deltagande vid Sametingets språkseminarium i Jokkmokk

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

Deltagande vid Sametingets språkseminarium i Jokkmokk

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

Deltagande vid Såhkie sameförenings kulturpolitiska toppmöte under samiska veckan

i Umeå.

Representant: Sametingets ordförande, Pou/us 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 Kuoljok
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 - Idrottsnämnd, redovisning perioden
januari 2019 - mars 2019. Rapport 2

Sametingets Hälsa -Äldre - Idrottsnämnd
Ordinarie

Ersättare

Monica Harr Sandström, ordförande

Marina Nilsson Ederlöv

Britt Sparrok, vice ordförande

Per-Hemik Bergkvist

Mariann Lörstrand

Inger Baer Omma

Agneta Rimpi

Elisabeth Önnhall

Anders Axelsson

Magnus Lindberg

Hälsa-Äldre-Idrottsnämndens sammanträden

25 januari i Kirnna. 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 februari beslutade ordförande Monica Harr 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
barn och ungas fysiska och psykiska hälsa och de kunskapsluckor som
fortfarande existerar för att skapa goda och trygga hälso- o socialtjänster för att
förebyggande åtgärder.

28 februari beslutade ordförande Monica Harr 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 Bergarp, Kunskapsnätverket. Kunskapsnätverket har fått i uppdrag att
skriva ett hälso- och socialpolitiskt program för nämndens räkning.
Målsättningen för dagen var att göra en problem/situationsanalys och en
målanalys inför deras fortsatta arbete.

Malå 2019-03-31

Monica Harr 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

Kulturnämndens 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
17jan

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

28 febr

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 5-6 mars i Umep

2019
10jan

Övriga möten
Samerådets workshop i Jokkmokk för bärare av traditionskunskap
om målen för bärlffaftig 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 Jold<mokk 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

2019
28jan

Dialogmöten
Inställt dialogmöte med riksorganisationen Samerna

29 jan

Dialogmöte med Sami Duodji

2019
28jan

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

5 mars

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

5 mars

Samråd med Kungliga biblioteket kring projektet Samisk
Audiovisuell samling

v8

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

2019
19jan

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

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
6-7 mars

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

2019
1 febr

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

2019
8jan

Pressmeddelanden
Pressmeddelande om finansiering av korttidsstudier mm

2019
v8

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

För Kulturnämnden
Ingrid Inga

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

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-04-02
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 februari
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkåmåhkke. Några av ärendena under
mötesdagama 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
Jåhkåmåhkke

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 manat
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
Jåhkåmåhkke

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 Vamiar. 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.

1

Samcskolstyrelscn
Ordförande Johanna Njaita

2019-04-02
SAMESKOLSTYRELSEN

Undertecknat

~~

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

2

SÅMEDIGGI
Ealahuslavdegoddi
Stefan Mikaelsson.

31 mars 2019.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Mona Persson och Peter Holmqvist.
Denna rapp01t avser således tiden från närmast föregående rapp01t den 11 januari
2019 och fram till 31 mars 2019.
Näringsnämndens tolfte sammanträde avhölls per telefon den 16 januari 2019.
Näringsnämndens trettonde sammanträde avhölls den 8 februari i
Jåhkåmåhkke. Förutom själva sammanträdet besöktes kansliet för Sämij
åhpadusguovdäsj och även de samiska utställningarna på utbildningscentrumet.
Den mycket efterlängtade Närh1gslivs-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"

t-

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 Svaldco 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 kulturministerJåhkåmåhkke- 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 särskilt 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 vått fåtal i individer räknat:
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 Näringsnämnden.

STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

Rapport till plenum Rennäringsnämnden för period 2019-01-01-2019-0401
Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Såmcdlggi
S:uncdlggc
Samicdiggic
Saemiedigkie

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

Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten
Datum
21jan
31jan
6-7mars

Ort
Telefon
Telefon
Jokkmokk

Kommentar
RNN - ej genomfört för få deltagare
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Nämnden har b ehandlat 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 sameb yar 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 b eslut innebär att
medel kan ansökas för 15 000 kr per rovdjur i skyddsjakter.
N ämnden har behandlat överklagningsärenden från årsmöten och ändring av stadgar för
sameby. Delegation till ordförande att n ominera 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 h ade m öjlighet att lyfta egna frågeställningar.
En konferens om rovdjur h ar anordnats där ca 100 person er deltog. Information om
handslaget som Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har kommit överens om att
produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas förluster och resultatet från nationella
inventerin gssystemet är det bästa kunskapsunderlag som vi har i dagsläget. Föredrag från
Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket hur m yndigheterna arbetar m ed
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 m ed
miniminiv åer och förvaltningsplaner av rovdjuren och förvaltning i renskötsellänen.
Sida 1 av 3

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

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.

Såmediggi
Såmcdigge
Såmicdiggic
Saemicdiglde

Målet med sh·ategin: 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, 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.
Seminarie anordnat av Norska sametinget och miljodirektoratet om hur traditionell kunskap
kan involveras i rovdjursförvaltningen och främst i ersättningssystemet på norsk sida.
Möte med statssekieteraren 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 skiiven utifrån perspektivet om samisk urbefolkning i Sverige.
Sida2 av 3

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning
Övriga möten
Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen
Datum

Ort

Kommentar

30jan
6 feb
6-7 feb
8 feb
12 feb

Webb/miljödep
Jokkmokk
Jokkmokk
Video
Umeå

13-14 feb
26 feb
27feb
Smars
6-7mars
12 mars

Umeå
Video
Staare
Svansele
Jåhkåmåhkke
Stuhkie

12-13 mars
19-20 mars

Ubmeje
Karasjok

25 mars

Stuhkie

26 mars
27 mars

Giron
Julevu

Seminarie fördjupande utvärdering av miljömål
Möte med Kulhuministern
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid
Avstän:ming rovdjurskonferensen
Möte med representanter i
Viltförvaltningsdelegationen
Konferens om rovdjur med samebyar
Ordförandeberedning Rennäringsnämnden
Planeringsmöte rovdjursstrategi
Konferens Barens råd om rovdjur
Rennäringsnämnden
Möte med GD NV och energimyndigheten om
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.
Workshop kyrkan, samer och skogsbruk
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 Landsbygdsministern Jenny Nilsson
Presentation av OECD rapport om samiskt
ekonomiskt företagande.
Resdagar samt administrativt arbete utöver
mötesdagar

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom

Sida 3 av 3

Såmcdiggi
Såmcdiggc
Såmiediggic
Saemiedi kie

Bilaga

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
förvalh1ingsmodeller. Samebyn vill undersöka de förvalmingsmodeller som finns samt få en
inblick hur andra förvalh1ingsmodeller kan fungera. Samebyn vill vara väl förberedd då den
slutgiltiga domen i "Girjasmålet" kommer. Målet kommer att prövas i Högsta domstolen
under hösten 2019.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Språknämnden
Redovisning

2019-01-13- 2019-03-31

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

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 Sarni Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen har
genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellagaldus verksamhet.
Språknämnden har beslutat att ha språkkonsulenter kvar i samnordiskt språkarbete med
fokus på normering och språkvård och fortsatt arbete med språksektioner, att prioritera
arbetet med pitesamiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesarnisk
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. Språknämnden har
begärt från styrelsen att Sametinget bistår i det vidare arbetet med 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
språkstrategi.

Såmcdiggi
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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 urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis 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 Ramsa. 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.

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemicdiglde

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 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.

Språknämndens sammanträden
Datum
5 feb
13-14 mar

Kommentar
Ort
Språknämndsmöte, §§ 1-7
Romsa
Jåhkkåmåhkke Språknämndsmöte, §§ 8-18

Bilaga

Övriga möten
Datum
14jan
28jan

4-5 feb

7 feb
20 feb
26 feb

Bilaga
Kommentar
Arbetsmöte, ordförande och avdelningschef Språk
Deltagande av ordförande vid officiella
lanseringen av UNESCOS:s Internationella
Urfolksspråkår, IYIL 2019
Språknämndens deltagande på norska
Romsa
Sametingets språkkonferens som lansering av
IYIL 2019
Jåhkkåmåhkke Ordförande öppnar Sametingets språkseminarium
1
"Mija Giella", lansering av IYIL 2019
Anförande av ordförande vid invigning av
Orrestaare
2
Orrestaare som samisk förvaltningskommun
Jåhkkåmåhkke Ordförandeberedning

Ort
Jåhkkåmåhkke
Paris
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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 Samedikkis, giellaseminara "Mija Giella"

Burest.
[Ubmi: Mon lean hui ilus go mii leat deike Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Månna leäb dan avuone gåssie mijjah liehpie tjåhkkaname dehke Jåhkamåhkkaje jah ådtjuot
rahppat UNESCON rljkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
[Oarjan: Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruofa 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 Saemiedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveerjen hielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov diedte lea gi:eli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam gi:elemoenehtsen åejvie.
[Bihtan: Dat jahki sadda miellagiddevas jahki. Mis ja olles mailmmis lea dal stuora
berostupmi eamialbmogiid gielain.]
Dan jagkien sadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal ieamieälbmokgielaij
birra.
[Julev: 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 mii lei Parisas
ovddit vahku lea bahcan muitui. Aili Keskitalo, norgga samedikki presideantta ja arktalas
guovllu ovddasteaddji giellajagi barggus, doalai sartniiid Parisas. Eahketdoaluin mii
leimmet boradeamen ja hubmame go akta 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 deike Johlcamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.J
Umesamislca:Månna leäb dan avuone gåssie mijjah liehpie tjåhkkaname dehke Jåhkamåhkkaje jah
ådtjuot rahppat UNESCON ri:jkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
Det gläder mig stort att vi samlats här i Jåhkåmåhkke och att vt 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 språknämnden.

Sydsamiska: Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie
åvhteke, Sveerjen b'ielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov di:edte lea gi:eli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam gi:elemoenehtsen 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
ieamieälbmokgielaij bina.
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 raååehus 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 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
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bodii Aili lusa. Nissonolrnmos 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 sorna rnunnje oaidnit. Dat liekkasvuohta mii mis lea, ii fal beare dappe samiid
gaskka, muhto maid visot eamialbmogiid gaskka.
Danin mon maid alggahin dan sahkavuoru geaveheame visot min sami gielaid mat leat
dappe Ruota b ealde. 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 <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 gullat ja oidnot miehta min servodagas. Sarnedikkis 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 doairnmain,
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 doairnmain.
Muhto, mii darbbahit vudolas rievdadusaid servodagas maid vai min gollegielat besset
ovdanit bures. Dat mii darbbahuvvo vai giella galga eallit ja ovdanit, vuodus, lea ahte samit
samastit. Min manat galget beassat oahppat sarnastit skuvllain, ii fal beare gullat ja ipmirdit
giela. Mii galgat b eassat geavahit giela juohke sajis servodagas, ja giella galga oidnot
servodagas. Mii galgat beassat samastit eisevaldiiguin, buohcceviesus, boarrasiiddivssus,
gielddain, jna.
Dan mon haliidan olahit. Ja mii bargat dan guvlui. Mii evttohit ahte sami giellarievttit
sirdojuvvojit unnitlogu lagas iezas laga vuollai, gos albmaladje sahtta valdit vuhtii sam.i
eamialbmot rivttiid. Dat lea juoga mainna dal leat bargame ja man mii boahtit ovddidit
raddehussii go bargo valbmana.
Samediggi lea maid dal guorahallarne movt sahttit nannet giellabarggu giellaguovddaziin.
Njukcamanu loahpas guorahallan valbmana ja geigejuvvo raddehussii. Cielggas lea goitge,
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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 rikedom! 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 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 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 kontakter 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

Sämediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

2019-02-07, Johkamohkki

ahte giellaguovddaziin leat buorit bohtosat gieal varas. Mon vuorddan ahte min guorahallan
boahta cajehit dan seamme, ja ahte raddehussii /fadda oba cielggas ahte mii darbbahit eanet
giellaguovddaziid. Dat lea maid juoga mainna mii boahtit bargat garrasit dan aigodagas.
Muhto aigomusat eai satta jos ii leat ruhtadoarja. Mii leat dan maid deattuhan garrasit
raddehussii ja vuordit ahte raddehus varre sierra buseahta sami giellaassiide. Dakkar
buseahta man mii sahttit stivret ieza dasa gos leat stuorimus darbbut. Mis vailu odne dakkar
vejolasvuohta, omd. juolludit rud:a stipeanddaide, dehe stivret rud:a dehalas
giellaproseavttaide dehe veahkehit giela ovddidit arbevirolas birrasiin, omd. boazodoalus
duojis.
Diet leat dal moaddit min bargguin Samedikkis. Loahpas haliidan avzzuhut olbmuid,
dakkar riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagis, geavahehpet giela!
Go humat ustibiiguin, go humat gavppis ja eisevaldiiguin, go humat manaiguin, go
gulahalat sosiala 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 såniiguin mon sa.van Ruota Såmedikki bealis buohkaide buriid doaluid dåppe
Johkamohkis. Mii ålggahit dal riikkaidgaskkasas eamiålbmogiid giellajagi, dahkot dan juo
buohkat!

Giitu mu ovddas.
Lars Miguel Utsi
Vårre 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 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
Jåhkårnåhkke
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
Sa.mediggi
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Hälsningsanförande från Lars Miguel Utsi, Sametinget, invigning av Orrestaare
som samisk förvaltningskommun
Buorak,
[Sydsamiska: Jag heter Lars Miguel Utsi och jag är vice styrelseord.förande i Sametinget. I
styrelsen har jag ansvar för språk- och utbildningsfrågor. Jag är även ordförande i
språknämnden.]
Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saerniedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveerjen bi'elesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov d'iedte lea g:ieli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam gi'elemoenehtsen 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 kultur, 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 systrar 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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Särnediggi
Särnedigge
Sämiediggie
Saerniedigkie

2019-02-20, 0rrestaare

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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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 Hurri
Johan Andersson
Nils- Johan Rannerud
Jon Isak Byström Vanvreten
Julia Wahlberg

Protokollförda sammanträden
8 mars, Umeå
Representation
27 april, Åre Risk Event
Regeringskansliet
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 fortsätter.
Detta för att få större kunskaper om Sametingets uppbyggnad och organisering. Detta
kommer ligga till grund för ett utbildningsmaterial för främst unga samer. Målet är att
materialet ska vara levande och föränderligt över tid, samt att det ska kunna anpassas till olika
nivåer och tidigare kunskaper. Ungdomsrådet är inbjudna att berätta om sametingets och
ungdomsrådet verksamhet 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 delar 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 fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
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 fiskesamerna
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesamerna

Möten

Valnärnnden 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 länmade
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 inl<0mna anmälningar.

Per Milrnel Utsi

Sammanställning 3 1 Sametinget

BUDGET 2019

Verksamhet (tkr)

Utfall 2015

Utfall 2016

Budget 2016

10 215

9 571

10090

Förvaltning
Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språkavdelningen

3 408
12482
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

0
29 380

Budget 2018 Budget 2019

15 290

14 961

16 503

3 689
13 986
7 751

4021
29 447

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

54 513
0

Kulturavdelning

Summa

t,,.

i&
i
~~#.~

Folkvalda

Näringsavdelningen
Rennäringsavdelninger

~

Såmediggi
Såme digge
Såmie diggie
Saemiedigkie

Anslags kredit
Summa
Resultat

14823
29 914

l. I Budget samt utfall för folkvalda delen under 2017 ingår 3 mkr särskild markerade i regleringsbrevet 2017 för

2. Årets resultat 2018 på 1 542 tkr är inkluderat i folkvaldas budget för 2019.

~

~
1
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Folkvalda

BUDGET 2019
FOLKVALD VERKSAMHET (tkr}

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

Utfall 2016

Utfall 2017

Budget 2017

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

452
5 067
451
218
122
526
96
538
1218
540
1152
310
207
85
474
3 255

450
4390
450
250
350
300
350
80
530
1 250
800
860
480
200
150
600
3200

9 571

14 781

600
15 290

71

Budget 2018

Beslutat plenum

Budget2019

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

1 060
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 ochintemationellt arbete ingår i uppdrag och projekt.
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Folkvalda

BUDGET 2019

Uppdrag/Projekt (tkr)

Gränsöverskridande renskötsel (Renskötselkonvention)
Etiskt råd
Övervakningskom mitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Samisk språklag
Pitesamiska arbetsgruppen

Budget 2019

Budget 2018

50

20
75

70

50

so

150
150

100
100
50
30
150

Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen

150

Konferenser näring
Metodik för möten; modern samepolitik
Spårkkonferens

250
50
40

Muonio historia
Rovdj ustrategi

60
350

Hälospolitiskt handlingsprogram
Övriga uppdrag och projekt

150

500
150

1495

2 690

Summa

50
200
500
200
90

400
2 690

2

Rennäringsanslaget

BUDGET 2019

Verksamhetstext

Budget 2019

Budget2018

Rerunärkesregister-Företagsregister

1 400

1500

Underhåll riksgränsstängsel

7000

7 000

Ersättning Tjernobyl, inkl. avskrivn mot anslag

6 000

6 000

17 000

17000

3 750

3 500

Pristillägg
Markanvändningsredovisning
Eallinbiras (miljöprojektet)
Förvaltningsverktyg toleransnivåer

500

500

1500

2 300

900

900

Statistik om samiskt näringsliv

1000

1000

Renbruksplaner

1 500

3 000

Katastrofskadeskydd, kostnad

8 726

9 000

53 000

53000

Skadeersättning för massdöd

800

1 000

Skadeförebyggande åtgärder

1 700

2 265

Projektmedel Främjande av rennäringen

Rovdjursersättningar

Anslagsfinansierade investeringar

1500

Använd anslagskredit från föregående år

3 589

Underskott vägföreningar-kostnad
Rov djursinventering

SUMMA

1000

350

250

3 700

4 700

113 915

113 915

Resultat

Budget enligt regleringsbrevet 2019 för anslag 1 :22 främj ande av rennäring m m
An lagskredit från fö regående år {2018) skall återbetalas nästkom mande år (2019) enligt Budgetlagen §8.
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Övriga sakanslag

BUDGET 2019

Verksamheter (tkr)

Budget 2019

Budget 2018

Nationella minoriteter
NATIONELLT UPPFÖUNINGSANSVAR

2 200

2 200

HEMSIDA NAT MINORITETER

1200

1200

21230

27 530

6000

6 000

17 878

17 878

5 500

5 500

1500

1500

STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDSTING
SAM ISKA SPRÅKCENTRUM

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

Samefonden
Samefonden

5

övriga externa medel

BUDGET 2019

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2276 LANDSBYGDSUTVECKLING
22708
2414
2275
2278

Budget 2018

Samisk mat
lnventeringsmedel (Naturvårdsverket)
Klimat- sårbarhetsanalys o handlingsplan

1078
2 500
1000

1078

750

2 500
1000
830
750

2 000

2 000

1
2
3

500

RBP- klimatfaktorer

2290 Renbruksplaner (RBP)

Budget 2019 Not

*

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 belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel)
2. Medel från tidigare år ska vara förbrukade till sista maj 2019.
3. Avtals perioden varar till 20191231

* Skogsstyrelsen har 2 mkr avsatta enligt deras regeleringsbrev till RBP
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RESERVATION

Samediggi
Samedigge
Saemiedigkie
Sametinget

Motivering till reservation:

2) t,

b\¼0c,+/leJer\/Q,\-bn ~

Datum:

lJ-/5- 2o lq

Namn:

~CthlJ ~

Underskrift av tjänstgörande ledamot/ledamöter:

M~

D[t- ~ )._(l,l 1

Reservation
Deama 22/5 2019
Under plenums möte i Dearna i maj 2019 har presidiets ordförande frångått
Sametingsordningen på flera punkter. Först i beslutet att inte ha en frågestund
för den samiska allmänheten.
I Sametingsordningens § 88, framgår det att Sametinget skall hålla en frågestund
för den samiska allmänheten om plenum behandlar årsredovisningen eller
budgeten. Istället för att bereda tid för den samiska allmänheten, beslutade
presidiets ordförande att negligera möjligheten till insyn i Sametingets arbete
som frågestunden innebär.
Under onsdagen fortsatte presidieordförande att bryta mot Sametingsordningen
genom att Marita Stinnerbom gavs utökad talartid eftersom hon hade en begäran
om återkallande av uppdrag riktad mot sig. Enligt Sametingsordningen §46 kan
talartid skiljas mellan partiledare, föredragande och partirepresentanter.
Ingenstans framgår det att man skall få utökad talartid vid begäran om
återkallande av uppdrag på någon punkt. Än mindre under en punkt som inte hör
till återkallandet.
Vi kan konstatera att Sametingets presidieordförande agerar helt utanför
Sametingsordningen och leder plenum i sin egen o-ordning.

Jakt- och Fiskesamerna:

Såmcdiggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkic

Ekonomiska
förmåner för
förtroendevalda i
Sametinget
Beslutad av Sametingets plenum

Datum för beslut

23 maj

2019

,.,,~

-\&
~

i
'#'.,,,,,,,

Såmediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

Styrdokument
Dokumenttyp

Regler

Beslutad av

Plenum 2019-05-23, § 28

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
- resekostnadsersättning 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.

Särskilda bestämmelser om årsarvoden
Årsarvoden utgår till förtroendevalda funktioner enligt följande:
Sametingets ordförande
2 inkomstbasbelopp per år
1 inkomstbasbelopp per månad
Sametingets styrelseordförande
1,5 inkomstbasbelopp per år
Ordförande i Sametingets nämnd

§4

Ledamot i Sametingets styrelse

0,4 inkomstbasbelopp per månad

Ordförande i kornrnitte, inkl SPR

0,5 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i valberedningen

0,2 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i styrkornrnitte (EU)

0, 1 inkomstbasbelopp per år

Arvode utgår endast om protokollfört sanunanträde 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 förrättningsarvode

Ett dagsarvode uppgår till 1 800 kr. Arvode per timma utgörs av 1/9-del av dagsarvodet. För
telefonmöte utgår halvt dagsarvode.
Påbörjad tirnrne räknas som hel arvoderad timme, lunchtid inräknas inte i
sammanträdestiden.
§ 6 Särskilda bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvode

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som kallats att
närvara för Sametingets räkning har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i dessa
bestärnrnelser för:
- Sammanträden för Sametinget i plenum, presidium, styrelse och arrnan nänrnd.
- Beredningar i presidium, styrelse och annan nämnd.
- Ordförandemöten och partiföreträdarmöten, efter kallelse av styrelsen eller presidiet.
- Sammanträden i utredningskornrnitteer, 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 annan nämnd beslutar om.

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 förrättningsarvode 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 pensionsförmån

För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår genom att Sametinget erlägger en årlig 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 pensionsförmån

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

Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för styrkt kostnad för barntillsyn med högst
1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.

§ 11 Särskilda bestämmelser om ersättning för barntillsyn

Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som
uppkommer när uppdraget fullgörs.
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 tjänstgöringstid.
Rätt till ersättning gäller för barn som normalt vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret fyller högst 11 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning betalas även för
tillsyn av barn som är äldre.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende
med undantag för förtroendevald vars barn ännu inte uppnått en ålder av 18 månader.
Ersättning betalas heller inte för den ordinarie tid som barnet vistas i kommunal eller annan
barnomsorg.
Om uppdraget för den förtroendevalde föranleder övernattning på annan ort än hemorten
omfattar ersättningen även resa, kost och logi för den som anlitas för barntillsyn.
Barntillsynen organiseras av den förtroendevalde.
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår inte ersättning för
barntillsyn.
§ 12 Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader

Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för styrkta särskilda kostnader
med högst 1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.
§ 13 Särskilda bestämmelser om ersättning för förtroendevald med funktionsnedsättning

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader
som föranleds av uppdraget. l det ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande, om utgifterna inte ersätts på annat sätt.
§ 14 Ersättning för resekostnad och traktamente

För resdag utgår helt sarnmanträdesarvode om restiden överstiger fyra timmar. För annan
restid som överstiger en timme utgår halvt sarnmanträdesarvode. Resekostnadsersättning
och traktamente utgår enligt det avtal som gäller för Sametingets anställda.

Övriga bestämmelser
§ 15 Begäran om ersättning

En begäran om ersättnmg enligt dessa 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

Alla ekonomiska förmåner enligt de ersättningsformer som anges i § 2 med undantag av
ersättnmg för förlorad pensionsförmån utbetalas månatligen. Om en ersättningsform är
bestämd för år räknat utbetalas den med en tolftedel per månad.
§ 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 kan ändras av Sametingets plenum.

Dessa regler gäller omedelbart och upphäver Sametingets förordning om resor och
ersättnmgar för förtroendevalda i Sametinget (1993-12-16, § 43).

Motförslag, Tilläggsförslag, Ändringsförslag

.:1

·-z.o IC)

Datum:

T3

Namn:

Le. c ~ · t'-'\ '') vV(, \ L/h, 1

•

w,.

Motförslag till §

Text:

gt\-16'(\t,\.\;,,lr>p\~n
~ '( ,, \, c)h i... t

+,,(.) C, {\ c,llL

c;..

(~r

~A

1\~l-\'. . ~\;L

s~_,vv\\ S'(.t,

(\t--n.f'-l]y;--{

Q(.V\ .}t\.V\'\\S\::.

C.iA\h-r ,,

.St:.1.V\~h(\_jq_,\.-~ pct~ \--·•s\::.t\ s+,~l\i\;i'\.':) s
\:._ \ ·, V\M< t"::. h ·"" \ -2.9 ;

J

Samecliggi
Såmedigge
Sämiediggie
Saemiedigkie

KLIMATSTRATEGI
Sametingets politiska ställningstagande

Klimatstrategin- Sametingets politiska ställningstagande har utarbetats under 2018 och
antogs av plenum samlat i xxx 2019-xx-xx
Foton: Marie Enoksson, Kristina Hotti, Anne Walkeapää

www.sametinget.se/klimat

© Sametinget 2019

Innehållsförteckning
Syfte ....................................................................................................................................................... 4
Inledning ............................................................................................................................................... 4
Nationella och internationella mål. ................................................................................................ 5
Samiska landskapsperspektivet ..................................................................................................... 7
Hållbara samisk näring och kultur ................................................................................................ 8
Sametingets roll/uppgift .................................................................................................................. 9
Sametingets handlingsplan för klimatanpassning .................................................................... 10

Vision och mål ................................................................................................................................... 11
Åtgärder ............................................................................................................................................... 12
Ökad flexibilitet .............................................................................................................................. 13
Kunskapsförmedling ..................................................................................................................... 15
Krisberedskap ................................................................................................................................. 16
Omvärldsbevakning....................................................................................................................... 16

Sarnediggi/Sarnedigge/Sarniediggie/Saemiedigkie I

Syfte

Inledning

Klimatstrategin anger Sametingets
inriktning i arbetet med klimatfrågor.
Strategin ska ses som ett politiskt
ställningstagande samtidigt som den utgör
ramen för och vägleder Sametingets arbete
med handlingsplanen för
klimatanpassning.

Klimatförändringarna är en av vår tids
största utmaningar. FN:s klimatpanel
IPCC beskriver tydligt att atmosfär och
hav värms upp, att mängden snö och is
minskar och att havsnivån höjs. 1 Det krävs
både utsläppsminskningar och
anpassningsåtgärder för att bromsa och
möta förändringarna. Vi påverkas indirekt
av vad som händer globalt. Utsläpp
orsakade av människor kommer att
fortsätta påverka atmosfärens
sammansättning och därmed klimatet
under lång tid framöver. Klimatet är inte
enbart en miljöfråga, att förstå hur olika
förändringar interagerar och vad de
betyder kräver en helhetssyn. Vilket också
innebär att det är även en social,
ekonomisk och säkerhetspolitisk fråga.
Om uppvärmningen ska begränsas till 1,5
grader (enligt Parisavtalet) måste det ske
långtgående förändringar ur alla
samhällsperspektiv. Det viktigaste är dock
att förbrukningen av fossila bränslen
minskas kraftigt så snart som möjligt.
Dessutom bör resursanvändningen
generellt effektiviseras, speciellt när det
gäller energikrävande material.
Utsläppsintensiva verksamheter bör
undvikas eller minskas, om möjligt bör
fokus ligga på att finna sätt att återvinna.
Det krävs även resurs- och
energieffektivisering hos alla aktörer i
samhället så väl myndigheter, företag som
den enskilda individen.

Det finns ett stort allvar infor de
fo}ä11dringar i väder och klimat
so111 upplevs, men även av
optimism och framtidstro. Den
samiska kulturen har geno111
historien överlevt genom
anpassning. Därför är det många
som har en tilltro till att
anpassningen ko111mer att
fungera även i nuvarande
situation.

Sammantaget beror konsekvenserna av
klimatförändringar för det samiska
samhället dels på de direkta
klimateffekterna och dels på hur
omvärlden drabbas. På bägge punkter är
förmågan att anpassa sig till en
förändring, att skydda sig mot negativa
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effekter och fortsätta utvecklas viktigt
(resiliens). Många gånger, även inom de
samiska näringarna och den samiska
kulturen, kan det behövas nya arbetssätt
samtidigt som det samiska
förhållningssättet stärks för att hantera de
utmaningar som uppstår.
Klimatanpassning innebär åtgärder för att
anpassa samhället till de
klimatförändringar vi redan märker av
och de som vi inte kan förhindra i
framtiden. Klimatanpassning är inte
detsamma som åtgärder för att minska
klimatförändringar. Visserligen krävs
insatser för att minska utsläpp etc. men
även om dessa nödvändiga
utsläppsminskningar kommer till stånd
kan vi inte helt förhindra
klimatförändringar. Anpassning till den
klimatförändring som inte längre kan
undvikas är ett nödvändigt komplement
till arbetet med minskade utsläpp.

förändringarna och riskerar att hamna i en
mycket utsatt situation. Detta är en realitet
även för samerna. Vi konstaterar därför att
det finns ett stort behov av insatser för
klimatanpassning som möter det samiska
samhället.

I Arktis sker förändringarna snabbare än i
övriga delar av världen. Förändringarna är
också accelererande och mer extrema.
Uppvärmningen förväntas bli två till tre
gånger högre än genomsnittet. Att det har
blivit varmare märks genom bland annat
fler extremväder, ökad oförutsägbarhet i
vädret, höjda havsnivåer och krympande
havsis i Arktis. Sommaren år 2018 med
extrem värme, extrem torka och extrema
temperaturer på norra halvklotet hänger
ihop med att den globala temperaturen
har ökat. Det extrema vädret orsakade
bland annat svårsläckta bränder.
Världens urfolk påverkas allvarligt av
klimatförändringarna eftersom deras
överlevnad, kulturer och ekonomiska
resurser är direkt beroende av naturen.
Urfolkens traditionella kunskap kommer
att vara en nyckelfaktor för att möta de
globala utmaningarna. De saknar ofta
resurser för att anpassa sig till
Samediggi/Samedigge/Samiediggie/Saemiedigkie I Inledning

Nationella och internationella mål
Regeringens vision för samhällets
anpassning till ett förändrat klimat är att
utveckla ett långsiktigt hållbart och robust
samhälle som aktivt möter
klimatförändringar genom att minska
sårbarheter och tillvarata möjligheter.
Myndigheterna har en viktig roll vad det
gäller att initiera, stödja och följa upp
klimatanpassningsarbetet inom sitt
ansvarsområde.
Sametingets strategi är kopplad till de
nationella miljökvalitetsmålen och
speciellt till målet om storslagen fjällmiljö.
Andra miljökvalitetsmål som den samiska
traditionella kunskapen -arbediehtu-, de
samiska näringarna och den samiska
kulturen bidrar till är:
"Levande skogar",
"Myllrande våtmarker",
"Ett rikt växt- och djurliv" samt
"Levande sjöar och vattendrag".
Sametinget har föreslagit ett etappmål om
arbediehtu i miljömålssystemet.
Arbetet har också en tydlig koppling till
de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030,
som antagits av FN. 2 Sametingets
holistiska synsätt och strävan för en mer
långsiktigt hållbar förvaltning av
naturresurserna bidrar till målen:
"Rent vatten och sanitet",
"Hållbara städer och samhällen",
"Hållbar konsumtion och produktion",
"Bekämpa klimatförändringen" och
"Ekosystem och biologisk mångfald" .
De globala hållbarhetsmålen som ska vara
uppfyllda senast 2030 och stärker
samernas förutsättningar i Sverige är:
"Ingen fattigdom",
"Ingen hunger",

"Hälsa och välbefinnande",
"God utbildning för alla",
"Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt",
"Minskad ojämlikhet" och
"Fredliga och inkluderande samhällen".

Klimatstrategin har även synergier med
Sveriges genomförande av FN:s
konvention om biologisk mångfald,
särskilt artikel 8j och 10c om traditionell
kunskap och hållbart sedvanebruk kopplat
till biologisk mångfald samt Aichimålen.
Sverige ska ha en ledande roll i
erkännandet av traditionell kunskap och
urfolks rättigheter (prop. 2013/14:141) för
uppfyllandet av Aichirnål 18.

Ur ett samiskt
perspektiv är alla frågor miljöfrågor och
natur går inte att skilja från kultur. I det
ryms en grön infrastruktur, biologisk
mångfald och olika ekosyste111tjänster.
Det är viktigt att ekosystemen och de
tjänster de ger oss även fungerar vid
kli111atfårii11dringar och dess effekt på
miljön. Människan och miljön ska
betraktas oc/1 behandlas holistiskt, de hör
ihop och km1 inte särskiljas från
varandra.

2 UNDP United Nations Development Programme
{UNDP , www. lobalamalen.se
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Samiska landskapsperspektivet
I den samiska kulturen har man under
lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig
till landskapet. Det är det samiska
kulturlandskapet som har styrt
användningen. Kunnandet om landskapet
ingår i arbediehtu som beskriver kunskap
både som information och som process
och som förtydligar olika sätt att erhålla
eller tillskansa sig kunskap. Grunden för
arbediehtu är relationen mellan natur-djurmänniska. Arbediehtu, där bland annat arv,
traditioner, sedvänjor och levnadssätt
inkluderas är grundstenarna för vår
samiska kulhir och vår identitet.
Arbediehtu ger oss förutsättningar att
kunna leva ett så bra liv som möjligt, och
den ger oss vägledning också på ett
immateriellt plan. För oss samer är inte
arbediehtu en gammal eller ålderstigen
kunskap, utan den inkluderar även
kunskap som används idag och som också
vidareutvecklas.
För samerna är tirbediehtu inte ett koncept
det är ett sätt att leva där

vidareförmedlingen av kunskapen är en
naturlig del av vardagen. Man gör arbetet
tillsammans. Barnen är ofta med och lär
sig saker tidigt. Det finns en naturlig
kunskapsöverföring mellan
generationerna.
Samerna har sedan urminnes tider bildat
relationer baserade på observationer och
interaktioner med växt- och djurliv,
vattensystem, mark och väder. Man kan
säga att i det samiska
landskapsperspektivet 1yms en grön
infrastruktur, biologisk mångfald, olika
ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi.
I det samiska landskapsperspektivet
hänger naturen och det naturen levererar
intimt ihop med människan och hennes
sociala och kulturella sammanhang.
Människan, naturen och landskapet utgör
en odelbar helhet vilket förklarar det
holistiska samiska kulturen baseras på.
I det samiska landskapet behövs varje del
vid sitt speciella tillfälle exempelvis
renskötseln och renen har sina platser
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beroende av årstid och årets speciella
förutsättningar. Familj, vänner och
släktingar har sina platser där man träffas,
bor och umgås och vissa platser bär de
samiska språken och historien och
kulturarvet från tidigare generationer.
När vi gemensamt behöver göra ingrepp i
och förändra landskapet förändrar vi inte
bara marken på platsen utan hela
sammanhanget för de som berörs. Därför
måste ett ingrepp vara väl grundat, ske
med försiktighet och lämna ett begripligt
sammanhang så att de som påverkas kan
känna att helheten bevaras.
Det finns en grundläggande koppling
mellan språk och traditionell kunskap i
samband med biologisk mångfald. Förlust
av biologisk mångfald och förstörelse av
ekosystem innebär att relaterade språk och
kunskaper försvinner. Samiskans
ordrikedom när det gäller att exempelvis
beskriva naturens utseende och olika
sorters snö illustrerar hur
sammankopplade språk, kultur och natur
är. Språk är något av det mest centrala vid
överföring och bevarande av arbediehtu.
Därför är det viktigt att i brukandet av
naturresurserna och förvaltandet av
biologisk mångfald även beakta de
samiska språken.
När vi pratar om det samiska landskapet
handlar det om en helhetssyn baserad på
ett samiskt levnadsätt utifrån samisk
kultur och samiska näringar (renskötseln,
jakt och fiske, samisk turism, duodji m.m).
Även språket, jojken och andligheten blir
då centrala i synsättet.

Hållbara samiska näringar och kultur
Många samer lever i ett omedelbart och
nära förhållande till naturen. Den samiska
markanvändningen bygger till stor del på
att använda förnybara naturresurser.
Under årtusenden har samer levt av det
naturen gett och utvecklat ett sätt att leva
genom att bruka men inte förbruka
naturresurserna. Detta synsätt och dessa
möjligheter vill vi föra vidare till
kommande generationer. Det är många
samer som inte lever i ett direkt
förhållande till naturen men ändå har de
kulturella sedvänjorna och värderingarna.
En ekologisk långsiktighet och
hushållning med naturresurser är en
central del i den samiska kulturens
utveckling och ett ekologiskt, socialt och
bärkraftigt samiskt närings- och
samhällsliv är en avgörande förutsättning
för att bevara höga miljö- och
kulturvärden samt biologiska mångfald
inomSapmi.
Samisk markanvändning har genom
historien varit en naturlig del av
ekosystemet i skogs- och fjällandskapet
och en förutsättning för att bevara
områdets karaktär av brukat landskap och
mångfald i växtsamhället. De samiska
näringarna är knutna till ett naturbruk där
renskötseln står för det mest
arealkrävande och har därför en stor
betydelse som indikator för naturmiljön
och biologisk mångfald.
Anpassning till föränderliga förhållanden
är och har under lång tid varit ett
utmärkande drag för de samiska
näringarna.
I samband m ed klimatförändringar sker
stora förändringar av lokal och regional
karaktär med en ökad efterfrågan på
naturresurser. Sametinget betraktar därför
anpassningen inte enbart till föränderliga
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väder- och markförhållanden utan till en
mängd av påverkansprocesser.
Att begränsa klimatförändringen i sig är
ett stort hot men ett större hot är att
samtidigt mitigera fragmenteringen och
förlusten av marker till följd av olika
exploateringar. Att omsätta olika separata
klimatstrategier i praktiken blir allt
svårare.
De samiska näringarna och dess
förutsättningar för klimatanpassning
måste förstås i ett sammanhang och med
hänsyn till de sammanlagda effekterna
från olika påverkansfaktorer.

Sametingets roll och uppgifter
Sametingets åtgärder för att anpassa
samiska näringar och samisk kultur till ett
förändrat klimat syftar till att stärka
hållbarheten genom att utgå från en
helhetssyn som tar hänsyn till samtliga
aspekter som påverkar näringarnas och
kulturens förmåga att anpassa sig i olika
sammanhang.
Det övergripande målet för Sametinget
enligt sametingslagen (1992:1433) är att
verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. En av
Sametingets huvuduppgifter är att
medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid
nyttjande av mark och vatten.
Regeringens vision att utveckla ett
långsiktigt hållbart och robust samhälle
som aktivt möter klimatförändringarna
tillsammans med de nationella
energimålen möter utmaningar.
Produktionen av förnybar energi och den
påverkan som den har på samiskt näringsoch samhällsliv samt natur-och
kulturmiljövärden genererar ofta en
intressekonflikt då utbyggnaden i många
fall sker där samisk markanvändning
förekommer.
Sametinget ska se till att samiska
rättigheter respekteras och att samiska
näringar och samisk kultur inte påverkas
negativt. Sametingets roll i olika
planeringsprocesser behöver förstärkas.
Sametinget och berörda samer måste på
ett tydligare sätt få medverka i beslut som
rör klimatförändring, klimatanpassning
samt i olika utbyggnader och
exploateringar som sker i Sapmi. Vad
gäller specifikt markexploateringar eller
energiproduktion hänvisar Sametinget till
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Sametingets syn på vindkraft i Sapmi3
samt Sametingets syn på gruvor och
mineraler i Sapmi4 .
Miljö- och klimatfrågor är utspridda på
flera myndigheter med utpekat ansvar för
särskilda sektorer som hav och vatten,
samhällsplanering, jordbruk, skog, djur
och natur. Sametinget arbetar med
samtliga frågor och bevakar dessutom ett
stort geografiskt mmåde. Vi har ett
helhetsperspektiv som många saknar. Vi
behöver samla den kunskap som finns,
tillgängliggöra den och bli bättre på att
förklara på vilket sätt vi samer kan vara
vägvisare för den nya tiden och ett
hållbart samhälle. Sametinget behöver
kommunicera med många olika aktörer
för att sprida kunskap och för en enhetlig
syn, både internt i det samiska samhället
och externt i det svenska samhället.

Sametingets handlingsplan för
klimatanpassning
Sametinget har under 2016 tagit fram en
handlingsplan för klimatanpassning5 .
Fokus ligger på samiska näringar och
samisk kultur som Sametinget har i
uppdrag att främja. I handlingsplanen har
Sametinget identifierat och prioriterat
anpassningsåtgärder som Sametinget har
rådighet över eller kan påverka.
Handlingsplanen utgör stöd i beslut och
planering så att Sametinget kan arbeta
förebyggande.
Handlingsplanen för klimatanpassning tar
sin utgångspunkt i Sametingets
Livsmiljöprogram Eallinbiras/ Iellembiras/
Jielemen bijre 6• Handlingsplanen
formulerades utifrån aktuell forskning,
litteraturstudier samt ett flertal samtal och
intervjuer med samer, många av dem
renskötare. En betydande del av arbetet
var att samla kunskap, praktisk erfarenhet
om klimatförändringarnas påverkan på
samiska näringar och den samiska
kulturen samt att belysa möjligheter
genom intervjuer, enkäter och samtal.
Sametinget är skyldig enligt förordningen
(2018:1428) om myndigheters
klimatanpassningsarbete att arbeta med
klimatanpassning. Sametinget ska inom
sitt ansvarsområde och inom ramen för
sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera
arbetet med klimatanpassning. En årlig
utvärdering ska redovisas till SMHI och
minst vart femte år ska en klimat- och
sårbarhetsanalys samt handlingsplan
uppdateras.

3

https://www.sametinget.se/vindkrafipolicy
https://www.sametinget.se/gruvpolicy
5 htt s://www.sametinget.se/112462
4

6

Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras, antaget
av Sametingets plenum 2009-02-19
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Vision och mål
Klimatstrategins vision tar sikte på en
livskraftig och hållbar samisk livsmiljö där
vi önskar att leva i ett livskraftigt Sapmi
som är rotat i både en bärkraftig natur och
en levande samisk kultur. Människan och
naturen ska ha en långsiktig förmåga att
förnya sig och hållbart vidareutvecklas
även i tider av förändringar. Både natur
och kultur i Sapmi ska upplevas som
berikande för omvärlden7 • Sametinget har
formulerat tre delmål som ska bidra till att
uppnå visionen.
De tre delmålen är:
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Åtgärder
Samerna utövar i dagsläget nästan inget
inflytande över land, vatten och
naturresurser i de samiska områdena. Ett
samiskt självbestämmande skulle kunna
lösa många av de utmaningar och behov
som finns och ge bättre förutsättningar för
klimatanpassning. Hur samisk kultur,
markanvändning och samiska näringar
kommer att påverkas av förändringar i
klimat- och väderförhållanden kommer till
stor del att vara beroende av andra
faktorer som exempelvis rovdjurspolitik,
konkurrerande m arkanvändning och
lagstiftning. Hur dessa faktorer samverkar
m ed klimatförändringarna och vilka
effekterna blir varierar beroende på lokala
förutsättningar. Om markerna var
oexploaterade h ade renskötseln och de
samiska näringarna kunnat anpassa sig till
d et förändrade klimatet.
Handlingsutrymmet b egränsas idag av
soda-p olitiska strukturer och lagstiftning
där den enskilda samen har m ycket litet
inflytande. I förlängningen begränsas
även renskötseln och de samiska
näringarnas anpassningsförmåga till ett
förändrat klimat. Det kan till och med vara
så att det begränsade handlingsutrymmet
har betydligt större inverkan än
klimatförändringen i sig. En av
grundförutsättningarna för den samiska
kulturen och de samiska näringar att klara
en omställning till ett förändrat klimat är
att handlingsutrymmet ökar och att
lagstiftning och beslutsprocesser tar större
h änsyn . Samisk markanvändning och
samiska näringar kommer att vara
beroende av ett aktivt statligt arbete för att
få till stånd förändringar i lagstiftning och
beslutsprocesser som ökar möjligh eterna
till anpassning och minskar den samiska
markanvändningens sårbarhet.

Forslmi11ge11s
rekom111endatio11er är tydliga
0 111 vilkn åtgiirdcr som iir viktiga
för nft mötn ett farii11drnt kli111nt.
Det krävs aktiva politiska
beslut och förändring av
lagstift11i11ge11 för att stärkn
samiska 11äri11gar oc/1 den sa111iskn
kult11re11 i ett ä11drnt klimat. Det
krävs också ökat inflytande
samt hänsyn till sn111iska
näringar och den samiska kulturen
i sn111råd oclz beslutsprocesser.

För att öka sina möjligheter till anpassning
kan det handla om att påverka och
samverka med v arandra och med andra
aktörer för att hitta k onstruktiva
samarbeten.
Forskningen lyfter fram att k onkurrerande
markanvändning är en av de faktorer som
har störst betydelse för renskötseln och att
det även kommer att ha stor betydelse för
effekterna av ett förändrat klimat. Det
innebär att den samiska kulturen, d en
samiska markanvändningen och de
samiska näringarnas möjlighet att
klimatanpassa sig till stor del beror p å h ur
annan markanvändning utvecklas. I
rapporteringen från FN:s klimatpanel
konstateras att skyd d av betesmark
kommer att vara m ycket viktigt för
renskötselns möjligh eter för att klara
anpassningen till ett förändrat klimat.
Sametinget anser att det är viktigt att
områden för vår kultur och våra näringar
skyddas m ot ingrepp och andra

Åtgärder I Samediggi/Samedigge/Samiediggie/Saemiedigkie

störningar, att alla verksamheter är
hållbara och bedrivs efter
försiktighetsprincipen och att exploatering
sker i områden som bedöms som lämpliga
av samisk markanvändning och samiska
näringar. Det är också viktigt att inte
glömma bort att klimatförändringarna
påverkar oss människor och därför är
jämställdhet och hälsa viktiga delar i
klimatanpassningsarbetet. Sametinget ska
verka för att göra det samiska samhället
bättre för alla att leva i.
Sametinget har identifierat fyra
övergripande åtgärdsområden.
Prioriterade åtgärder under respektive
område finns och/eller utvecklas i
handlingsplanen för klimatanpassning av
samiska näringar och samisk kultur8 •
Utifrån handlingsplanen sker årligen
operativa prioriteringar av Sametingets
styrelse alternativt respektive nämnd.

Ökad flexibilitet
En nyckel till klimatanpassning är tillgång
till användbara marker och att på ett
medvetet, systematiskt och hållbart sätt ta
vara på naturen. Vilket minskar
sårbarheten och ökar flexibiliteten för de
samiska näringarna och den samiska
kulturen. Flexibiliteten för exempelvis
renskötseln beskrivs oftast som tillgång till
varierad betesmark för renarna och
möjligheten att anpassa betesmark efter
rådande väderlek och behov. Kvaliten på
marker och material som samerna har rätt
att bruka av naturen är också en viktig del
då flexibiliteten också kopplad till
kulturutövning som exempelvis rätten att
nyttja material till bland annat duodji och
mat.
Det krävs åtgärder för att motverka eller
kompensera negativ påverkan inom
samisk traditionellt område. Det krävs
resurser för det samiska
omställnings arbetet.
Sametinget ska initiera frågor och driva på
utvecklingen i en viss riktning men också
verka för att tillgängliggöra resurser och
se över möjligheten att öka befintliga samt
hitta nya resurser för klimatanpassning.

För att bedriva renskötsel är
renskötarens kunskaper 0111
renen, betesmarkerna, vädret och
årstiderna viktigt. Lika viktigt är
renskötarens möjlighet att agera
utifrån dennn kunskap.
Renskötarens möjlighet att fatta
rätt beslut har begränsats i allt
större utsfräckning över tid.

8

Resurser kan vara ekonomiska styrmedel
som exempelvis premierar renens nytta,
och därmed renskötselns, betydelse för att
bibehålla landskapets betesprägel.
Resurser kan också vara stöd i samråd och
beslutsprocesser för de samiska
näringarna och den samiska kulturen.
Samer lägger mycket tid, kraft och
engagemang i exploateringsfrågor som
berör Sapmi, vilket är ett viktigt arbete för
de samiska näringarnas och den samiska
kulturens överlevnad. Det behövs

https://www.sametinget.se/l 12462
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kapacitetsuppbyggnad i det samiska
samhället och samiska institutioner
behöver stärkas. Det kan bland annat
innebära resurser för att få kunskap om
klimatförändringar och klimatanpassning.
Alla enskilda närings- eller kulturutövare
har inte resurser att inhämta kunskap på
egen hand.
Sametinget ska verka för att negativ
påverkan på grön infrastruktur
(sarnrnanhå) från redan utförda
exploateringar och annan
markanvändning. Barriärer i landskapet
ska motverkas eller kompenseras. Vilket
exempelvis kan kopplas till att
tillgängliggöra och skydda marker för
ökad flexibilitet. Ett varmare klimat
medför stora utmaningar för
kulturmiljövården och
dokumentationsarbete är nödvändigt.
Stora markområden i Sapmi är fortfarande
inte inventerade och många av de
inventerade forn- och kulturlämningar
skadas i samband med
skogsbruksåtgärder. Sametinget ska
fortsätta stödja innovationer och projekt,
exempelvis restaurering och
tillgängliggörande av betesmarker för
ökad flexibilitet. Renen är en indikator på
ett sammanhållet landskap och visar var
och hur renarna har möjlighet att röra sig
fritt både i fjällen och i skogs- och
kustlandet utan barriärer.

och lönsamhet av samiska
näringsverksamheter och kulturutövning.
Väl fungerande samiska näringar är i sig
själva en indikator, en värdemätare, på ett
välmående sammanhållet och ekologiskt
stabilt landskap. Arbediehtu och de
samiska näringarna kan bidra till Sveriges
klimat- och miljöarbete. Det samiska
samhället - de samiska näringarna och den
samiska kulturen - bildar tillsammans med
majoritetssamhället en helhet som har
stora möjligheter att bli en kraft i
utvecklingen av möjligheten att bruka de
naturresurser som finns inom de gröna
näringarna och att resurserna utnyttjas för
att skapa tillväxt och arbetstillfällen i hela
landet. För att uppnå detta måste parterna
samarbeta, med kunskap och ömsesidig
respekt. Ökat samarbete kring
utvecklingsfrågor om bland annat
infrastruktur, lokal förvaltning,
kompetensutveckling och företagande är
vägen till framgång. Det är nödvändigt att
utveckla varaktigt samarbete mellan
aktörerna på såväl lokal, regional som
central nivå. Synergieffekter kan uppnås
genom utveckling och samordning av
resurser bland annat genom
nätverksbyggande och användning av ny
teknik.

Sametinget fortsätter stödja en bredd av
samiska näringar. Det kan handla om att
förbättra möjligheterna för samisk turism,
duodji, jakt och fiske m.m. för att bygga
starka och självständiga näringar och
kulturutövare samt erbjuda alternativ för
den som vill sysselsätta sig inom samiska
näringar. Sametinget ska skapa
förutsättningar för dem samiska
näringarna och möjligheter att söka
ekonomiska stöd på nationell och EU nivå.
Det är viktigt m ed en bredd, fördjupning
Åtgärder I Samediggi/Samedigge/Samiediggie/Saemiedigkie

Kunskapsförmedling
Arbediehtu är vägledande för utveckling av
samiska näringar och bygger på en
helhetssyn och samverkan mellan
människa och natur. Traditionell kunskap
bidrar också till biologisk mångfald, lokal
förvaltning av naturresurser och
ekologiskt- och socialt hållbara lösningar.
Att förstå hur olika förändringar
interagerar och vad de betyder kräver en
helhetssyn. Det finns många utmaningar
med klimatförändringar; en av dem är att
kunskap byggs upp i stuprör inom
respektive sektor. En annan att arbediehtu,
som är avgörande för resiliensen inom
lokalsamhällen, inte används tillsammans
med vetenskaplig kunskap. Olika slags
kunskapsförmedling är en viktig del i
klimatanpassningsarbetet.
Det kan handla dels om att förmedla
samiska kunskaper till svenska
beslutsfattare, myndigheter och andra
näringar för att skapa förståelse och
samsyn kring klimatanpassningens
villkor, vilket kan leda till ökat inflytande
och hänsyn till de samiska näringarnas
och den samiska kulturens intressen i
samråd och beslutsprocesser.
Sametinget ska ta en mer aktiv roll som
formell representant för samisk kunskap
och erfarenhet. Det innebär exempelvis att
samla in kunskap, dokumentera
förändringar för att kunna följa dem över
tid och att bygga upp en samlad samisk
kunskapsbank som kan förmedla
kunskapen vidare. Behovet av
forskningsinsatser och
kunskapsöverföring kommer att öka i takt
med klimatförändringens effekter och att
man då inte kan vara beroende av den
kunskap som enskilda kunskapsbärare
besitter. Sametinget ska etablera tätare
kontakter och samarbeten med
klimatforskare nationellt och
internationellt. Det kan även handla om

att utbyta erfarenheter och kunskap
mellan samiska aktörer och mellan
generationer på ett sätt som upplevs som
inspirerande och stimulerande samt om
att inhämta kunskap från klimatforskare
och sprida bland samiska näringsidkare
och kulturutövare.
Sametinget ska få andra aktörer att förstå
de samiska näringarnas och den samiska
kulturens behov för att möta klimatets
förändringar. Sametinget ska skapa en
arena för att förmedla arbediehtu och den
samiska miljösynen (Eallinbiras). Samerna
är vägvisare för ett hållbart samhälle där
en bärkraftig natur med hög biologisk
mångfald och ett intakt, sammanhållet
landskap är en viktig förutsättning.

Renbr11kspla11 (RBP) samebyns verktyg
for att beskriva sin 111arka11vä11dni11g och
systematisk kartlägga värdefulla
0111räden. Planerna består av fyra
kompletterande delar:
beteslandsindelning, fältkan troll,
omvärldsfaktorer och GPS på ren. En
RBP /,lir aldrig färdig utan uppdateras
kontinuerligt. Kompletterande arbeten,
ökad kunskap, nya metoder och
fåriindringar på grund av annan
markanvändning eller klimat gör att en
RBP förblir ett levande oclt dynamiskt
dokument som ägs av samebyn. RBP kan
användas som underlag vid planering.
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Sametinget ska arbeta aktivt med att
sprida information om samernas situation
kopplat till klimatfrågan. Sametinget ska
öka samverkan med olika parter inom
frågor som påverkar samernas
klirnatanpassningsmöjligheter. En ökad
kännedom skulle bidra till en bredare
acceptans och ett större intresse hos fler
aktörer att bidra till anpassningsåtgärder.
Sametinget ska även sprida kunskap om
klimatförändringar och klimatanpassning
till de som är verksamma inom samiska
näringar och samisk kultur.
Klimatförändringarna orsakar redan
upplevda förändringar, exempelvis när
det gäller väderförhållanden. De nya
förutsättningarna kräver uppdaterad
kunskap. Ett viktigt verktyg i
klirnatanpassningsarbetet för samebyarna
är renbruksplan. Sametinget ska fortsätta
ajourhålla, kvalitetssäkra och utveckla
renbruksplaner.

Krisberedskap
Klimatförändringarna orsakar redan nu
situationer där de enskilda näringsidkarna
står inför problem som är svåra att lösa på
egen hand eftersom man inte kan bygga
upp en individuell beredskap för alla
tänkbarn scenarier. Sametinget har en
viktig roll att spela i form av stödjande och
rådgivande aktör när enskilda samer eller
verksarnhetsutövare råkar ut för en kris
som orsakas av klimat eller exh·ema
väderhändelser.
Sametinget bör utarbeta en
beredskapsplan med färdiga rutiner samt
förbättra samordningen vid krislägen. Det
ska även finnas stöd vid en krissituation
som kan uppstå, t.ex. i situationer med
oförutsedda klimathändelser.
Sametinget ska säkerställa ekonomiska
resurser för katastrof- och oförutsedda
händelser relaterat till klimatet som
exempelvis låst bete, torka och bränder.
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Omvärlds bevakning
Samiskt självbestämmande, inflytande i
beslutsprocesser, säkerställande av samisk
markanvändning, samiska näringar och
samisk kultur är grundläggande
förutsättningar som är avgörande för att
kunna möta klimatförändringar.
Dessa förutsättningar kräver aktiva
politiska beslut och i vissa fall förändring
av lagstiftning och är tätt sammanlänkade
med olika internationella processer och
frågor som rör klimat biologisk mångfald,
hållbar utveckling och urfolks rättigheter.
Sametinget har därför en viktig roll att
bevaka och följa vad som händer
nationellt och internationellt inom dessa
frågor och även att aktivt arbeta för att
nationellt implementera Sveriges
internationella åtagande inom nämnda
områden.
Sedan år 2015 deltar Sametinget i de
svenska delegationerna vid möten under
FN:s klimatkonvention och FN:s
konvention om biologisk mångfald (CBD)
och arbetar kontinuerlig för en stärkt roll
och ökat inflytande i förberedelsearbete,
genomförande, uppföljning och
rapportering. När det gäller CBD är
Sametinget aktivt och arbetar i första hand
utifrån de förslag som lämnats till
miljödepartementet i Sametingets och
Naturvårdsverkets gemensamma rapport
om genomförande av artikel 80) från 2018.

frågor om hur urfolkskunskap tas tillvara
vid genomförandet av Parisavtalet enligt
det regelverk som antogs vid COP 24 i
Katowice och hur urfolk involveras i det
nationella genomförandet av regelverket.
Sametinget avser även att öka sitt
deltagande i det internationella och
nationella arbetet med Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen.
Rätten till självbestämmande, som bl.a.
kommer till uttryck i urfolksdeklarationen
är central för förvaltning av mark och
vatten och är därmed i förlängningen
avgörande för klimatanpassning. Med
anledning av detta följer och deltar
Sametinget i diskussioner om
urfolksdeklarationen och olika
konventioner om mänskliga rättigheter
som pågår i FN:s permanenta forum för
urfolksfrågor och FN:s expertmekanism
om urfolks rättigheter m.fl.
Sametinget tar tillvara de synergier som
finns internationella processer emellan och
som skapas mellan nationella och
internationella processer. 9

När det gäller klimatkonventionen
fokuserar Sametinget på frågor som
behandlas i d en nybildade arbetsgruppen
för urfolksplattformen som har sitt första
möte i maj 2019. Sametinget följer även

9 Mer information om Sametingets internationella
arbete finns i Sametingets internationella strategi
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Samerna är viktiga för ekonomisk utveckling o
välbefinnande i norra Sverige

Världsarvet Laponia i Sverige samföcvaltas i en
modell som på ett meningsfullt sätt inkluderar
urfolket samerna i beslutsfattandet. Detta
är en förebild i landet.

OmOECD:s arbete med att
koppla urfolkssamhällen med
regional utveckling
Studien 'Linking the !ndigenous Sami People
with Regional Development •(2017) är en del av
ett bredare temaprojekt som lanserades den 19
september 2017 hos Wendake First Nation i
Kanada. Det inkluderar landstudier och en
övergripande pan-OECD mpport som erbjuder
policyrekommendationer för OECD- medlemmar
och icke-medlemmar under ledning
av
OECD Regional Deve!opment Policy Committee.
Detta projekt har involverat ur{o/ks/edare och
ur{olkssamhällen i lvstralie11 Kanada och Sverige
- ett nätverk som vi hoppas kunna utvidga i
framtiden när vi fortsätter arbeta med frågan.
Förhoppningen är att detta arbete ska
lämna genomförbara rekommendationer om hur
man på ett bättre sätt kan inkludera urfolk i
regional utveckling, lära sig av dem · och
införliva deras perspektiv på hållbar utveckling i
processen.

För att genomföra en landbaserad fallstudie eller
ytterligare tematiskt arbete med CECD:
Chn"s.McDonald@OECD.org
Policy Ana{yst, Regional and Rural Policy Unit, Regional
Development and Tourism Division, Centre for
Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

)) OECD

Samerna är ett urfolk som sedan urminnes tider levt i det område
som sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland, norra Finland, norra
Norges kust och inland och den norra halvan av Sverige. Samerna
är det enda urfolket i Sverige och har en beräknad population på
20 000 till 40 000 individer. En mer exakt beräkning finns
inte eftersom Sverige inte samlar in någon statistik baserad på
etniska grunder. Bristen på statistik rörande samerna i Sverige gör
det svårt att förstå samiskt företagande, näringsliv och välbefinnande.
Norra Sverige möter unika utmaningar relaterat till glesbygd och långa
men har på samma gång unika styrkor - samernas
gemensamma arv utgör en av dessa styrkor. Många samiska
företag använder traditionell kunskap
i sättet att leva och
verka i naturen och i produktionen av varor och
tänster.
Samiska
företag tenderar att balansera sitt deltagande på
marknaden med icke-marknadsmässiga värderingar, och
därmed
betona vikten av kulturell reproduktion.

avstånd

De huvudsakliga samiska affärssektorerna i norra Sverige är renskötsel,
turism och den kulturella sektorn och andra landsbygdsnäringar.

•

Den samiska rennäringen ser en ökad efterfrågan. Med ungefär
3 900 renskötare i Sverige är näringens totala omsättning
beräknat till 43 millioner dollar (400 miijoner SEK). Även om
det finns en tillväxtpotential, begränsas den också av faktorer
som rovdjurstryck, klimatförändringar och konkurrerande
markanvändning.

•

•

Samernas unika kultur och traditioner är en viktig del av
regionala turismstrategier.
Det finns emellertid mycket få
samiska entreprenörer som erbjuder turistaktiviteter. En växande
naturbaserad turistsektor med aktiviteter som jakt, fiske,
skidåkning, snöskoterturer och hundslädesturer, har potential att
skapa
nya
inkomstkällor och arbetstillfällen för samer.
Samisk matproduktion och duodji (slöjd och konsthantverk)
uppvisar också tillväxtpotential. För närvarande är den
samiska kultursektorn ganska liten. Utsikterna för kommersialisering av denna sektor varierar och kräver förmodligen
antingen startkapital eller bidrag för att blomstra.

Tre avgörande förslag för ökat samiskt inf/.ytande i regional utveckling
En utvecklande ni§ö för samiska företag formas av sektoriella politikområden på nationell nivå (tex.
infrastrukturutveckling, mineralutvinning, miLJöpolitik och företagsstöd) och nationella ramverk för regional- och
landsbygdsutvecklingjämsides med policies och tjänster på regional nivå/länsstyrelser och kommunnivå.
Denna rapport erbjuder rekommendationer hur man bättre kan koppla ihop samerna med den regionala utvecklingen
på tre huvudsakliga områden:

Förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv och välbefinnande

~

•
•
•
•
•

Sammanställ tillgängliga datakällor och identifiera databegränsningar i användning och spridning.
Ökade forskningsmedel för datainsamling om samer.
Utveckla etiska riktlinjer för samerelaterad forskning.
Förstärk rollen och kompetensen hos Sametinget när det gäller insamling av statistik.
Skapa statistiska koder (SNl-koder) för samiskt näringsliv.

Förstärkpoliciesoch program för att skapa en utvecklandemiUöförsamlska företag och näringar

•
•
•
•
•
•

Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram.
Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt näringsliv ska kunna utvecklas.
Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta tillgången till resurser och samlad expertis.
Utöka praktik- och utbildningsmöjligheterna för samisk företagsutveckling.
Förstärk stödmöjligheterna för att utveckla en hållbar turistindustri ledd av samer.

Erkänn i programskrivningar att investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i den samiska
ekonomiska utvecklingen.
Stärk kopplingarna mellan samerna - som en grupp bestående av olika individer och institutioner - och regionalt
utvecklingsarbete

•
•
•
•

Oka samarbetet med det samiska samhället när det gäller regionala utvecklingsplaner och landsbygdsutveckling,
styrning och programskrivning.
Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning, och stöd kapacitetsuppbyggnad så att
samiska institutioner/organisationer kan bidra på ett meningsfullt sätt i sådana sammanhang.
Inkludera hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering.
Påbörja ett arbete mot en utveckling av en nationell samepolitik som kan:
o Identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling;
o Analysera det existerande politiska ramverket på ett integrerande sätt och identifiera förbättringsområden;
o

Förtydliga ansvaret för det samiska samhället mellan olika myndigheter och departement;

o

Etablera mekanismer för kapacitetsbyggande av Sametinget (såsom samförståndsavtal för att hantera
data, information och resurser);

o

Etablera överenskomna mekanismer för koordination och dialog mellan olika förvaltningsnivåer.

o

Etablera en årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och Sametinget för att analysera framsteg
i implementeringen av strategier och identifiera prioriteringar för framtida åtgärder.
I ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för urfolksrättigheter kan utvecklas för att
möta det samiska folkets aktuella behov för att bättre stödj a deras unika kulturella identitet och
självbestämmande.

o

Läsmer på'vår hemsida: http://WWW.oecd.org/cfe/regional-policy/ruraldevelopment.htm
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The Sami are an lndigenous people who have lived for time immemorial
in an area that today extends across the Kola Peninsula in Russia, northern
Finland, northern Norway's coast and inland and the northern half of
Sweden. The Sami are the only lndigenous people in Sweden and have an
estimated population of around 20 000 to 40 000. A more precise
population count is unknown as Sweden does not collect any statistica l
information on ethnicity. A lack of statistical data on the Sami in Sweden
makes it difficult to understand the Sami business sector, livelihoods and
wellbeing.
Northern Sweden faces unique challenges related to sparsity and
remoteness and at the same time has unique strengths-the collective
assets of the Sami form one of these strengths. Many Sami business draw
on traditional knowledge in t he management of t he landscape and the
production of goods and services. Sami businesses tend to balance market
participation with non-market values, stressing the importance of cultural
reproduction.
The main Sami business sectors in northern Sweden are reindeer
husbandry, tourism and the cultural sector and other rural activit ies.

•

•

•

The Sami reindeer industry is seeing growing demand. With
around 3 900 rei ndeer herders in Sweden, the industry's total
turnover is estimated at around 43 million dollars. While there are
growth opportunities for this industry, it is also limited by such
factors as predators, climate change, and competing land uses.
The unique culture and traditions of the Sami are an important
part of regional tourism strategies. However, there are very few
Sami entrepreneurs engaged in touristic offerings. A growing
nature-based tourism sector with activities such as hunt ing,
fishing, skiing, snowmobiling and dog-sledging, has the potential
to create new sources of income and future employment
opportunities for t he Sami.
Sami food production and duodji (handicrafts) also show
potential for growth. At present, the Sami cultural sector is
relatively small. The prospects for the commercialisation for t his
sector differ and may require either seed capital or grants in order
to thrive.

Three critical adions to better fink the Sami with regional development
The enabling environment for Sami businesses is shaped by national sectoral policies (e.g. infrastructure development,
natura! resources exploitation, environmental policies and supports for business development) and national frameworks
for regional and rural development alongside policies and services at the regional/county and municipal levels.
This report offers recommendations on how to better link the Sami with regional development in three main areas:

lmproving data collection and dissemination on Sami livelihoods and wel\being

•
•
•
•
•

Synthesise current data sources and identify data \imitations in their use and dissemination.
lncrease research funding for Sami data co\lection.
Develop ethica\ guidelines for research related to the Sami.
Enhance the role and capabilities of the Sami Parliament in statistics collection.
Expand industry codes for Sami businesses.

Enhancing policies and programmes in order to create an enabling environment for Sami businesses and livelihoods

•
•
•
•
•
•

Make regional and rural development program design more inclusive of the Sami.
Address regulatory and financial barriers to Sami business development.
Strengthen the role of intermediary institutions in order to build scale and facilitate access to resources and the
pooling of expertise.
Expand skills and training opportunities for Sami business development.
Enhance supports to develop a sustainab\e Sami-\ed tourism industry.
Acknowledge in programme design that investments in Sami culture and education are investments in Sami
economic development.

Strengthening the linkages between the Sami-as a group of diverse individuals and institutions-and regional
development efforts

•
•
•
•

\mprove engagement with Sami society in the context of regional and rural development plans, governance and
programs.
Clarify Sami rights to consultation on land use issues and

support capacity building

for Sami

institutions/organisations to be meaningful partners in such engagement.
\nc\ude Sami land use considerations in regional spatial planning.
Move toward the development of a National Sami Policy that can:
o

\dentify futu re priorities for the development of Sami society;

o

Assess the current policy framework in an integrated way and identify actions to improve it;

o

Clarify responsibilities for Sami society between different agencies and levels of government;

o

Establish mechanisms to build the capacity of the Sami Parliament (such as MOUs to govern data,

o

Establish agreed mechanisms for coordination and dialogue between different levels of government.

o

Establish an annua\ strategic dialogue between the Swedish Government and the Sami Parliament to
assess progress in the implementation of this policy, and to ident ify priorities for future action.

o

In the medium to longer term, Sweden should consider how the lndigenous rights framework could
evolve to meet the contemporary needs of Sami people and to better support their unique cultural

information and resource sharing);

identity and self- determination.

Check out our website: http://WWW.oecd.org/cfe/regiona\-policy/ruraldevelopment.htm
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Introduction

The Sami are important to the economic development and quality of life in
northern Sweden
The Sami are an Indigenous people who have lived for time immemorial in an area that
today extends across four countries consisting of the Kola Peninsula in Russia, northern
Finland, northern Norway's coast and inland and the northern half of Sweden. This area is
collectively referred to by the Sami as Sapmi (Samiland). The Sami are the only Indigenous
people in Sweden and have an estimated population of around 20 000 to 40 000. A more
precise population count is unknown as Sweden does not collect any statistical information
on ethnicity. Across the broader Sapmi region, the Sami population is estimated at around
70 000 to 80 000, with the majority residing in Norway.
Northern Sweden faces unique challenges related to sparsity and remoteness and at the
same time has unique strengths - the collective assets of the Sami form one of these
strengths. The Sami economy in northern Sweden tends to involve small businesses that
are grounded in an ethos of sustainability and that emphasise connections to culture. The
mast visible activity is reindeer husbandry, which is recognised by law as foundational for
Sami ventures and culture. However, the Sami are also engaged in other economic activities
such as culture (particularly a new "wave" of living culture: film, music, literature, etc.),
fishing and hunting, food processing, and handicrafts that contribute to the identity and
quality of life of northern Sweden, and its economic competitiveness. In order to ensure the
Sami economy is strengthened and maximises its potential. it is important to understand
how to make regional and rural development policies more inclusive of them.
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Sami economic development is based an a symbiotic relationship with nature and
the reproduction ofSami Janguage and cultural traditions
The Sami economy in northern Sweden has a number of characteristics such as the
connection between business activities and the reproduction of culture and Sami
institutions, the use of traditional knowledge in the management of the landscape and the
production of goods and services, balancing market participation with non-market values,
and the unique property rights regime associated with reindeer husbandry.

The reindeer industry is seeing growing demand - but it is an industry under
stress
The reindeer industry is characterised by the small-scale, ecological production of
high-quality reindeer meat in accordance with natura! conditions and seasonal changes.
Growing consumer demand for sustainably produced and ecological food products has
increased demand for reindeer meat and the average price per kilogram is presently at a
historical high. A 2014 study estimates the value of the reindeer industry in Finland and
Sweden (all aspects including reindeer meat, fur and other by-products like horn) as having
an employment impact of 15 000 anda total turnover of about EUR 1.3 billion: Sweden
accounts for about one-third of this total. There are an estimated 3 900 reindeer herders in
Sweden, out of which 72% have registered companies; approximately 59% of these
companies state reindeer husbandry as their main econornic activity.
There could be opportunities for growth in this sector by improving access to markets and
adopting value-added activities. However, there are also limiting factors to Sami business
growth. For example, reindeer herders are faced with the need to coexist with predators,

adapt to climate change and declines in lichen, and mediate conflicts with other land uses
(the right to herd reindeer is based on usufructuary rights and is carried out in conjunction
with other land users). Large infrastructure projects, mining activities, energy installations
and forestry activities can negatively impact access to grazing land and the reindeer' s main
food - ground and tree lichen. For example, there has been a significant decline (71 %) in
the area of lichen-abundant forests over the past 60 years in Sweden.
Unlike reindeer husbandry, fishing isat present rarely a main source of livelihoods and has
recreational values. Samebymembers generally have the right to fish in all lakes in sameby
territory for their own use and for commercial market, but not for tourism purposes.
Hunting, (mainly moose hunting) is an important activity among members in samebyar and
represents a considerable share of samebyarmembers' total income.

There isa growing market for tourism in northern Sweden, but there are Iew
Sami-owned tourism businesses
Visitor nights have grown strongly in Sweden over the past decade, and the tourism
industry has ambitions goals to achieve 100% growth in the sector by 2020. Tourismrelated activities are important to the labour markets of the northern counties. In 2016,
accommodation, and arts, entertainment and recreation services employed between 7%-9%
of the labour force in the northern counties - with Västerbotten County seeing the fästes!
growth in this sector in recent years.
There are an estimated 40 individual Sami entrepreneurs active within tourism, mast of
which have been in business for less than ten years. Mos! of !hese entrepreneurs are women
and around 50% run businesses combined with reindeer husbandry, or other Sami trades
like duodji (Sami handicrafts). Organised Sami tourism is thus a relatively new Sami trade.
The vas! majority of these companies are small-scale, with only a few employing more than
five seasonal workers. A growing nature-based tourism sector with activities such as
hunting, fishing, skiing, snowmobiling and dog-sledding, has the potential to create new
sources of income and future employment opportunities for the Sami. These activities need
to be carefully managed as they can negatively impact render herding.
There are further opportunities in industries related to tourism such as food production and
duodji. There isa growing demand for high quality and ecological food products worldwide
for which Sami food products are well-suited. These activities are quite limited at the
moment. For example, out of the 3 700 companies registered in the Sami Parliament
business register, less tban 2% (65 companies) have stated food production as their main
activity. There are very few Sami owned meat processing firms - therefore, the Sami
engaged in reindeer husbandry are rarely capturing the value added from the processing of
meat. Duodji have a strong symbolic value for the Sami identity and are important for
cultural reproduction. Out of the 3 700 companies registered in the Sami Parliament
business register, just 2% (78 companies) have stated duodji as their main activity. One of
the greatest barriers to the expansion of this industry is the proliferation of products that
culturally appropriate duodji in style and substance, hut that are in fäet mass-produced,
largely for the tourist market.
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The Sami cultural sector is relatively small - it will likely require seed capital,
grants and other supports to /Jourish
Sami culture and traditions are a unique asset to northern Sweden. This sector includes
photo, film, performing arts, literature, musidjoik, multimedia, fine art and museum
activities. Relatively few Sami businesses note this as a main economic activity. Out of the
3 700 companies registered in the Sami Parliament business register, 2. 7%
(100 companies) have culture as their main activity. The prospects for the
commercialisation for this sector differ and may require either seed capital or grants in
order to thrive. Government policies hence play an important role in supporting and
encouraging the growth of this sector. Moreover, regional and municipal governments and
instrumental in developing and supporting the cultural infrastructure - e.g. workshop
space, museums, theatres, performance spaces and community spaces - that helps this
industry thrive. Sami actors, musicians, film directors etc. are a small percentage of Sami
businesses, but have a large positive impact on Swedish society and have gained
international recognition.

A lack of statistical data an the Sami in Sweden makes it difficult ta understand
the Sami business sector, livelihaads and well-being
There is no official statistical data on the range of the Sami businesses sector and trades,
nor data about Sami companies in Sweden. Within the rural economy, Sami participate in
a range of sectors and commercial activities outside the traditional trades and culture as
both business owners and employees in such industries as mining and forestry but it
difficult to gauge the scope and scale of these activities. This lack of data makes it
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challenging to presenta comprehensive picture of livelihoods and well-being and the nature
of change over time. Data privileges traditional activities simply because !hese are easier
to identify as Sami under current data collection practices (!hese activities are captured by
reindeer industry codes in official statistics). It is estimated that less than 20% of the Sami
population is connected to reindeer herding. Therefore, the range and diversity of Sami
livelihoods are poorly captured and this, in turn, has implications for how Sami
contributions are recognised and linked with regional policies in northern Sweden.
The Sami Parliament is responsible for the production of some statistics (e.g. on the
reindeer industry), but has Jimited resources and mandate with which lo develop and
monitor indicators in such areas as industry/business, culture and social development.
While the Sami Parliament has a voting list of people which could be a useful source of
data, it cannot use this list to produce statistics due to the prohibition of government
agencies collecting data on ethnicity.

A wide range afpolicies across Jevels afgovernment shape the enabling
environment for Sami business development
The enabling environment for Sami businesses is shaped by a range of national sectoral
policies (e.g. infrastructure development, natura! resources exploitation, environmental
policies and supports for business development) and frameworks for regional and rural
development alongside policies and services at the regional/county and municipal levels.
This policy environment structures how Sami rights are realised in practice, how services
are delivered and the types of business support that is on offer.
Sweden's National Strategy for Sustainable Regional Growth and Attractiveness 2015-20
is the main framework document lo guide regional development policies. The strategy
integrates economic, social and environmental (ecological) sustainability into all regional
growth priorities and establishes national-leve! priorities for promoting sustainable regional
growth. Within the Strategy, Sami businesses are referenced as a unique asset of the
northern regions for which it is important to improve cross-border ca-ordination.
While the strategic objectives, programmes and funding of the national government
structures opportunities at the regional and local leve! - regions themselves also elaborate
regional development strategies (RUS). While the cultural assets of the Sami are identified
in all northern regional development strategies - only the Västerbotten region concretely
addresses the need for improved engagement with the Sami.
Municipalities also matter for regional development; they, for instance, provide services
for the Sami related to language rights and are therefore important for cultural reproduction.
Municipalities also consult with reindeer herders where any land rights and access issues
may arise. Where municipalities have been proactive in their relationship with Sami
peoples in support of economic and cultural development, there have been very positive
outcornes. The Economic Agency and Development Company in Gällivare (Åvki) isa case
in point.

Recommendations
Improving data collection and dissemination
There are ongoing discussions on the need for statistics on minority and ethnic groups in
Sweden - Sami included. ldeally, information could be collected through Sweden's survey
on living conditions which examines a range of variables over time and which would
facilitate comparative analysis between groups. However, absent legislative change,
alternative strategies are needed. Same options to improve data collection and
dissernination for Sami are summarised below.

•

•

Synthesise current data sources and identify data !imitations in tlteir use and
dissemination. The landscape of data collection on Sami people and communities
(and all other ethnic minorities) is fragmented. Resources are needed to deterrnine
what is currently captured and known and by whom and to analyse how data from
these sources could potentially be compiled in a comparable manner to develop a
more robust picture of Sami conditions.
Increase research funding for Sami data collection. Given the lack of official
statistics on the Sami in Sweden, there is a particular need for research grants
directed to fill this gap. Sweden's largest research funding agency - the Swedish
Research Council - does not have any targeted funding programmes for Sami
researchers or the study of Sami. This stands in contrast to the research granting
councils of Australia, Canada and Norway where there are specific funding streams
for research on Indigenous peoples and communities and, in the case of Canada,
funding directed specifically to Indigenous researchers.

•

•

•

Develop ethical guidelines for research on the Sami. Sami research ethics
guidelines should be developed and should be structured to facilitate comparative
research across the four countries encompassing Sapmi. Norway" s Sami Parliament
is presently developing ethical guidelines on health research which could form the
basis of a broader Sapmi-wide framework.
Enhance the rote and capabilities oj t/1e Sami Parliament in statistics collection.
Allocating a competency to the Sami Parliament for Sami economic statistics and
reporting for policy development and regulatory decision making (with resources)
could include: i) a standardised approach to Reindeer Husbandry Plans (which
describe how samebyaruse land for reindeer husbandry) which could be extended
to include strategic priorities for future land use and; ii) an Annual State of the Sami
Economy repor!. which provides an overview of trends in reindeer and non-reindeer
related economic activities, and that highlights best practices innovations in
different categories (e.g. reindeer herding, duocfji, women, youth, etc.), A
ca-operation agreement between the Sami Par!iament and other key state, regional
and local economic development agencies (e,g. Agency for Economic and Regional
Growth) on economic statistics to govern ca-operation on data and information and
share expertise/secondment could support such efforts. Such endeavours would
require enhanced capacity within the Sarni Parliament to fulfil this expanded role
and, in the case of reindeer husbandry plans, would need to involve all samebyar.
Expand industry codes for Sami businesses. The lack of industry (Standard
lndustrial Classification, SNI) codes for other Sami-owned companies makes it
difficult to maintain and update data and to demonstrate the value of Sami business
activities. A prefix for Sami businesses and commercial activity in the SNI system
for statistics would help to identify relevant data and monitor changes over time.
This would make it possible to describe and demonstrate the importance of Sami
businesses.

An enabling environment for Sami businesses and livelihoods
The Swedish government provides a range of supports for Sami businesses including funds
which are administered by the Sami Parliament as an agency of government. These funding
programmes along with initiatives at the regional and local levels play a critical role in
supporting Sami economic development and cultural reproduction. There are a number of
ways to improve current policy settings for Sami businesses and economic development.

Make regional and rural development programme design more inclusive af the
Sami
Sami businesses and institutions can face same unique challenges in accessing European
Union (EU) funds. For example, the minimum threshold size for grants and matching
requirements may be toa high; the reproduction of traditional knowledge and culture may
not be recognised as a legitimate economic development objective; there is a mismatch
between the needs of reindeer herders available funding and; there may be administrative
burdens associated with grant applications on micro-enterprises.
There are a number of options available to address these challenges and make regional and
rural development programmes more inclusive of the Sami which are the purview of the
Swedish government but also at the EU-level:
•

•
•

Ensure that Sami business and economic development objectives are better
reflected in future revisions of Smart Specialisation Strategies, and European
Regional Development Funds allocations in Sapmi;
Provide support for intermediary organisations that can support collaboration
between Sami owned businesses so they can build scale tojointly apply for grants;
Redesign rules/create opt-outs in the existing programme framework that create
barriers to accessibility for Sami owned businesses;
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•

•

Create a separate Sami economic development programme that would combine
funding from the EU rural and regional development funds, and give the Sami
Parliament of Sweden the competency lo managing it and promoting the Sami
economy; and
Explore the potential of linking focus areas such as language and health within the
European Social Fund with the Sami in regional and rural development efforts.

Address regulatory and financial barriers ta Sami business development
Same Sami businesses face challenges in accessing capita! for business developmerit either
because they are small and the types of loans that are available may not be the right fil;
because there is a lack of data on industry potential in the case of duocfji or; because land
use rights for reindeer herders cannot be used as collateral for financial purposes. These
types of challenges in accessing financing are common for lndigenous entrepreneurs across
the OECD. There are two key options to consider for removing legislative and financial
barders to Sami business development:
•
•

Remove restrictions in the Reindeer Husbandry Act (1971) lo samebyar
undertaking other economic activities; and
Examine the viability of establishing a Sami-led Financial Institution (potentially
pan Sapmi) that could provide financial intermediation and capacity building
initiatives for Sami entrepreneurs and businesses.

Any review of laws and regulations related lo reindeer herding should also consider the
differences in rights and access to land between Sami who are members of Sami villages
and Sami who are not.

Ensure regional and rural development programmes support clustering activities
ta support small businesses
By clustering activities in certain sectors, Sami entrepreneurs can build capacity (e.g. pool
marketing efforts) and have better access to markets. There are examples for instance of
hubs for the development of duocfjithat have played a critical role in the community. Public
funding lo support these types of hubs/spaces (e.g. initial project loans or grants) can thus
boost both Sami business and cultural development. Options lo better support clustering
activities by Sami entrepreneurs are:
•
•

lncluding a specific reference in programme criteria for the EU rural and regional
development fonds lo support small-scale dusters for Sami businesses; and
Recognise the role that Sami institutions (schools and cultural centres) can play as
business incubators, and in business growth, and ensure they have the funding to
provide this role.

Building capacity in the Sami business sector - Strengthening the role af
intermediary institutions
lntermediary institutions - those that can act as a bridge between governmenl and other
fonders and businesses - offer critical supports for Sami entrepreneurship. An effective
example of this is the Economic Agency and Development Company in Gällivare (Avki)
which has a specialised competence in supporting the Sami business community. Such
organisations are often in a precarious funding position, relying disproportionally on shortterm project funding. More stability in their operations would help them improve their
services, develop new projects including mentorship for new and aspiring entrepreneurs,
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and enhance their ability to partner with regional and local development efforts, Policy
options lo better support Sami-led development organisations are:
•
•

Provide core funding lo these institutions lo support projects and support Sami
development in society; and
Consider extending the Avki mode! to other municipalities in the Sami language
administrative area (or alternatively investigate a shared services mode! between
municipalities),

Expand skills and training opportunities for Sami business development
Growth opportunities for Sami businesses and for northern Sweden more generally in such
areas as tourism, cultural industries and food production requtre training and business skills
in order to reach new markets and development, and deliver high-quality products and
experiences, Training opportunities in mainstream Swedish education institutions are often
too far away from where Sami live, do not offer training in Sami language, or simply do
not operate on a timetable sensitive lo the annual migration of reindeer that shapes Sami
life. In the Rural Development Programme, there are funds managed by the Sami
Parliament lo support training, However, the reach and specialisation of such training could
be expanded and involve a broader array of actors and institutions, Policy options lo
enhance skills and training opportunities for Sami business development are:
•
•

Adapt rules related lo the delivery of business training programmes to better match
the needs of Sami entrepreneurs in rural areas; and
Expand the availability of culturally sensitive business training opportunities
(e.g. in Sami language, and/or led by the Sami community and institutions),
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Developing a sustainable Sami-led tourism industry
The tourism industry has been identified as a growth opportunity in Northern Sweden.
There is potential to develop this industry further - particularly among Sami entrepreneurs.
Regional governments are taking a great interest in how they can support tourism efforts
together with local governments and key stakeholders, the Sami among them. For example,
the region of Norrbotten is investing in Swedish Lapland in tourism in order to strengthen
work in this area with Sami entrepreneurs. There is a need to better link Sami tourism with
broader efforts.
Part of building a sustainable tourism industry in north Sweden requires addressing land
use conflicts. The County Administrative Boards (CABs) should provide better guidance
to tourism operators about regulatory compliance issues prior to their engagement with
Sami. More generally, there is a need for awareness building and cultural training for
tourism operations.
Policy options to develop a more sustainable Sami-led tourism industry are:
•
•

Provide a sustainable financing solution for Sami-led efforts related to certification,
raising awareness, and capacity building for tourism operators;
The northern counties together with local destination companies collaborate with
the Sami Parliament, regional tourism organisations, regional and local destination
companies as Swedish Lapland and Visit Sapmi to ensure visibility for Sami
tourism assets in local and regional promotional material. It is noted that Visit
Sapmi no longer operational due to a lack of funding; and
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•

For the CABs to develop and promote guidance regarding how tourism operators
should engage with reindeer herders and monitor compliance in relation lo it
(including providing information about reindeer migration timing and routes).

lnvestments in Sami culture and education are investments in Sami economic
development
Sami economic development is linked lo Sami culture. Northern regional development
strategies all mention the importance of Sami culture as a key asset. However, there are
relevantly few institutions that promote Sami culture in Sweden in comparison to, for
example, Norway. Sami organisations that support the cultural sector are highly reliant on
project funding and volunteer efforts. It is very difficult lo build robust cultural institutions
with these constraints. The precarious nature of funding in this sector means that employees
of Sami cultural institutions often have limited job security and tend to supplement this
income with duociji. Policy options lo develop stronger Sami cultural institutions to support
economic development efforts are:
•

•

Work with the Sami Duociji Foundation to develop a strategy to raise awareness
about the Duociji mark of authentication in Sweden, particularly with the tourism
sector; and
Undertake an audit of access to cultural institutions in northern Sweden for Sami
people, and identify options for sustainable funding related to their community and
economic development functions.

I 1s
Better linking the Sami with regional and rural development efforts
Jmprove engagement with Sami society in the context afregional and rural
development
Recent regional reforms in Sweden present new opportunities for engagement and
inclusion of the Sami in decision making in northern Sweden. While the unique assets of
the Sami for northern development are recognised at a general leve!, regional strategies for
development do not have clear mechanisms (policies/prograrnrnes) through which to
support these assets and promote their development and there are limited incentives for the
regional leve! to engage with the Sami.
A greater understanding and awareness about Sami society and livelihoods is needed. Sarni
society is characterised by many local and small-scale institutions (samebyar, community
associations, educational, arts and cultural institutions) that provide an important function
in the reproduction of Sami language and culture, ldnsbip relations, and identity. However,
these institutions tend ta lack capacity and scale ta meaningfully engage in (and influence)
decision-making, and attract and organise resources to promote cultural activities and
exchange, and economic development. The Sami Parliament and other national
organisations do play an important role at a national leve!; however, this tends to be framed
in terms of culture and language (and not economic development), and connections with
the municipal and regional levels are weak.
Engagement lakes many forms - from information to consultation and at the mast involved
leve!, co-decision making. More structured engagement processes where there is a real
impact on outcomes for those involved will help to build trust among actors. Policy options
ta improve engagement with Sami society in the context of regional and rural development
are:

•

Establish an annual dialogue and agreement between the Sami Parliament and the
northern counties (CABs and regions) to govern strategic ca-operation in areas such
as econornic development, culture and language, land management, and health and

•

lmplement a framework and tools for the duty of public bodies (CABs, regions,
municipalities) to consult with the Sarni, and complement this with initiatives to
build governance capacity and cross-cultural understanding;
Assess the resourcing implications of the duty to consult on the administrative
capacities of the Sami Parliament to ensure it is effectively implemented; and
Growing competencies for regional planning offer a unique opportunity for regions
ta adopt a strong spatial vision for development. This spatial vision should include
the Sarni. The Sami Parliarnent in Sweden has expressed an interest in a regional
ca-operation agreement of the type !hat is used in Norway which could be used ta
consider land use issues from this integrated perspective.

education services;

•
•

rn I

Land management and regional development

Rights ta consultation an land use issues should be clarifled and capacity building
for Sami institutions/organisations
The question of how land is used, how land rights and consultations on new developments
are structured and who is and should be involved in this process are among the mast
challenging issues to address in terms of how the Sami are included in regional and rural
development. An analysis by the Sami Parliament of the threats faced by Sami puts the
issue of rights to land and natural resources front and centre. The commercial use of land
for resource exploitation and extractive industries, increased recreational activities and
tourism in the north, the management of nature reserves and national parks which can
restrict reindeer movement, a growth in the large carnivore population and, the impacts of
climate change are all recognised as potential threats to traditional livelihoods and reindeer
herding activities.
Stronger and more consistent parameters around how and when consultation should occur
and with whom are needed. This is important not just for the Sami but for the industries
pursuing development in the north for whom it is unclear who they should consult with and
how. The absence of Sami rights to the ownership of land coupled with co-existence of
Sami rights related to reindeer herding along with minerals extraction as issues of national
interest generates uncertainty and conflict for all parties in northern Sweden.
In the absence of legislation that clarifies unresolved questions regarding Sami land rights,
there are several actions can help to better structure the engagement process with the Sami
for natural resources exploration and development:
•

Develop a guideline for the mining, forestry and energy industries together with the
Sami Parliament and other Sami stakeholders on how the engagement process
should proceed and who should be involved in the process that are clear and
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•

•

consistent, including parameters around what type of information is provided lo
communities at each step of the process;
Ensure upstream engagement and rules around how and when notifications should
proceed and the nature of the engagement (format, etc.) within the framework of
the Minerals Act and Environmental Code; and
Strengthen the capacity of samebyar to be effective partners for engagement; this
may entail financial resources alongside same greater overall institutional and
analytical capacity to manage demands for consultation.

The management of the Laponia World Heritage site is noted as a best practice for
ca-management in Sweden. Laponia's ca-management mode! has meaningfully included
Sami in decision making and while operational issues remain (such as the need of
enhancing capacity for Sami lo engage), it is a mode) !hat should be strengthened and
emulated in other areas.

1s

I

Enhanced regional spatial planning and an integrated perspective
Reindeer husbandry activities are part of the national framework for land use planning but
aspects of land use management practices, which are important for reindeer herding, are
embedded in sectoral policies which can be siloed (e.g. across tourism, large predators,
transportation and energy investments). There is a need for an integrated perspective across
spatial and land use planning and sectoral dimensions - transportation, infrastructure, and
critically, natural resources and extractive industries (energy, mining, forestry). The land
use needs of Sarni communities should be considered within land use and management
impact analysis and this should be done in all sectoral permitting processes. Presently, the
weight of Sami perspectives within the permit decision-making processes is often weak
and/or treated in an inconsistent manner.
One irnportant resource to help develop an integrated perspective on land use which
incorporates the Sami perspective is reindeer management plans. Reindeer management
plans describe how the Sarni use land for reindeer herding and are used to inform others of
these activities in order to co-ordinate multiple land uses and manage any conflicts.
Samebyar can be hesitant to share their detailed data on how land is used by their herders
because it can be rnisconstrued. The Government of Sweden provides yearly financial
support to the Sami Parliament to update Reindeer Management Plans.
Regional spatial planning that is better integrated, and more inclusive of the Sami, can be
achieved by:
•
•

Incorporate Reindeer Management Plans into strategic spatial and land use
planning, and permitting decision-making; and
Allocating a competency to the body responsible for regional development to
produce a regional spatial plan and ensure it is integrated with planning for future
natural resource use, and Sami land use.
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Towards a comprehensive national Sami policy
The policies directed to the Sami are limited to a subset of issues related to the manner in
which rights frameworks are structured - namely reindeer husbandry and culture and
language rights related to national minority status. There are policy siloes that make it
difficult to have a comprehensive understanding of the manner in which the Sami are
engaged and how policies are directed to them.
A comprehensive national Sami policy is needed. Policy options to irnprove the policy
framework for the Sami in Sweden are:
•

That the Government of Sweden, in partnership with the Sami Parliament and Sami
institutions, move toward the development of a National Sami Policy that can:
1. Identify future priorities for the development of Sami society;
2. Assess the current policy framework in an integrated way and identify actions
to improve it;
3. Clarify responsibilities for Sami society between different agencies and levels
of government;
4. Establish mechanisms to build the capacity of the Sami Parliament (such as
MOUs to govern data, information and resource sharing); and
5. Establish agreed mechanisms for ca-ordination and dialogue between different
levels of government.

•

•

Establish an annual strategic dialogue between the Swedish Government and the
Sami Parliament to assess progress in the implementation of this policy, and to
identify priorities for future action.
In the medium to longer term, Sweden should consider how this rights framework
could evolve to meet the contemporary needs of Sami people and to better support
their unique cultural identity and self-determination. Opening up rights frameworks
to reform is extremely political and undoubtedly a long and challenging process.
However, there is growing recognition in many countries that their evolution is
critical in order to improve relations and support Indigenous self-determination.

BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE

Jag begär entledigande från min post i presidiet som1vice ordförande med anledning av
presidieordförandens beslut i frågan om extra plenum, hur presidieordföranden lagt sig i
presidieledamöters agerande på sociala medier och gång på gång insinuerat att
presidieledamöter agerat med politisk agenda när de inte haft samma åsikt som honom.
Jag anser att ordförandes agerande har varit olämpligt och kan därför inte i god tro stötta
denne som ledamot i presidiet.
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BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE

Jag begär entledigande från min post i presidiet som 3:e vice ordförande med anledning av
presidieordförandens beslut i frågan om extra plenum, hm presidieordföranden lagt sig i
presidieledamöters agerande på sociala medier och gång på gång insinuerat att
presidieledamöter agerat med politisk agenda när de inte haft samma åsikt som honom.
Jag anser att ordförandes agerande har varit olämpligt och kan därför inte i god tro stötta
denne i mitt uppdrag som ledamot i presidiet.
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Att Sametinget prövar om rennäringsnämndens ordförande fortfarande
har stöd av den politiska majoriteten och prövar där med att återkalla
uppdraget på grund av bristfälligt arbete i rovdjursfrågor.
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2019-05.21 Dearna/Tämaby.
Den 9e maj i år kom naturvårdsverkets beslut om att en vargföryngring skall finnas inom
Jämtlands län. I praktiken innebär detta att 10 vargar skall finnas i länet där renskötsel
förekommer.
Naturvårdsverket försvarar sitt beslut med att vargreviret inte kommer befinna sig inom
renskötselområdet och av den orsaken inte kommer påverka renskötseln.
Det är naivt att tro att vilda djur håller sig till det av människan beslutade revir. Redan innan
naturvårdsverket beslut om en vargföryngring var det problematik på grund av vargförekomst
inom Jämtlands län. Av den anledningen kan det inte vara en nyhet för naturvårdsverket om
den stora problematiken som har förekommit.
Det därför helt uppenbart att naturvårdsverket negligerar de problem som samebyar påvisar.
Det är högst oroande med tanke på svenska myndigheters tidigare agerande gentemot samer,
där samers åsikter helt utelämnas eller nedvärderas för att de kommer från just ett urfolk. Det
går mot minoritetslagstiftningen och samiska folkets urfolksrättigheter.
Vi ser det som ett misslyckande att Sametingets styrelse inte kan representera samiska
intressen på området och ifrågasätter starkt Sametingets styrelses engagemang i frågan. Det
har länge varit vår åsikt att Sametinget måste arbeta proaktivt och inte reaktivt gentemot
svenska myndigheter. Det betyder att Sametinget måste säkerställa att myndigheter redan
innan beslut tas har kännedom om Sametingets åsikt i frågan och förstår hur deras beslut
påverkar berörda samer. Något som annars mycket lätt faller mellan stolarna då svenska
myndigheter allt för ofta inte har kännedom om samiska förhållanden.
När Sametingets styrelse inte lever upp till arbetet de är valda att utförda ser vi de negativa
effekterna. I det här fallet varg i renskötselområden, i andra fall avsaknaden av
konsultationsordning och att arbetet för att stärka samiska rättigheter helt avstannat.
Vi kan inte ge vårt förtroende till en styrelse som inte kan se till det samiska folkets intressen
och vi saknar därför helt förtroende för Rennäringsnämndens ordförande, tillika
rennäringsansvarig i Sametinget styrelse Marita Stinnerbom och den yttersta ansvariga
styrelsens ordförande Per OlofNutti.

Ledamöter:
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Att Sametinget prövar om ledamoten i styrelsen med rennäringsansvar
fortfarande har stöd av den politiska majoriteten och prövar där med
att återkalla uppdraget på grund av bristfälligt arbete i rovdjursfrågor.

2019-05.21 Deama/Tärnaby.
Den 9e maj i år kom naturvårdsverkets beslut om att en vargföryngring skall finnas inom
Jämtlands län. I praktiken innebär detta att 10 vargar skall finnas i länet där renskötsel
förekommer.
Naturvårdsverket försvarar sitt beslut med att vargreviret inte kommer befinna sig inom
renskötselområdet och av den orsaken inte kommer påverka renskötseln.
Det är naivt att tro att vilda djur håller sig till det av människan beslutade revir. Redan innan
natnrvårdsverket beslut om en vargföryngring var det problematik på grund av vargförekomst
inom Jämtlands län. Av den anledningen kan det inte vara en nyhet för naturvårdsverket om
den stora problematiken som har förekommit.
Det därför helt uppenbart att naturvårdsverket negligerar de problem som samebyar påvisar.
Det är högst oroande med tanke på svenska myndigheters tidigare agerande gentemot samer,
där samers åsikter helt utelämnas eller nedvärderas för att de kommer från just ett urfolk. Det
går mot minoritetslagstiftningen och samiska folkets urfolksrättigheter.
Vi ser det som ett misslyckande att Sametingets styrelse inte kan representera samiska
intressen på området och ifrågasätter starkt Sametingets styrelses engagemang i frågan. Det
har länge varit vår åsikt att Sametinget måste arbeta proaktivt och inte reaktivt gentemot
svenska myndigheter. Det betyder att Sametinget måste säkerställa att myndigheter redan
innan beslut tas har kännedom om Sametingets åsikt i frågan och förstår hur deras beslut
påverkar berörda samer. Något som annars mycket lätt faller mellan stolama då svenska
myndigheter allt för ofta inte har kännedom om samiska förhållanden.
När Sametingets styrelse inte lever upp till arbetet de är valda att utförda ser vi de negativa
effekterna. I det här fallet varg i renskötselområden, i andra fall avsaknaden av
konsultationsordning och att arbetet för att stärka samiska rättigheter helt avstannat.
Vi kan inte ge vårt förtroende till en styrelse som inte kan se till det samiska folkets intressen
och vi saknar därför helt förtroende för Rennäringsnämndens ordförande, tillika
rennäringsansvarig i Sametinget styrelse Marita Stinnerbom och den yttersta ansvariga
styrelsens ordförande Per OlofNutti.

Ledamöter:

Att Sametinget prövar om styrelsens ordförande fortfarande har stöd
av den politiska majoriteten och prövar där med att återkalla
uppdraget på grund av bristfälligt arbete i rovdjursfrågor.
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2019-05.21 Dearna/Tärnaby.
Den 9e maj i år kom naturvårdsverkets beslut om att en vargföryngring skall finnas inom
Jämtlands län. I praktiken innebär detta att 10 vargar skall finnas i länet där renskötsel
förekommer.
Naturvårdsverket försvarar sitt beslut med att vargreviret inte kommer befinna sig inom
renskötselområdet och av den orsaken inte kommer påverka renskötseln.
Det är naivt att tro att vilda djur håller sig till det av människan beslutade revir. Redan innan
naturvårdsverket beslut om en vargföryngring var det problematik på grund av vargförekomst
inom Jämtlands län. Av den anledningen kan det inte vara en nyhet för naturvårdsverket om
den stora problematiken som har förekommit.
Det därför helt uppenbart att naturvårdsverket negligerar de problem som samebyar påvisar.
Det är högst oroande med tanke på svenska myndigheters tidigare agerande gentemot samer,
där samers åsikter helt utelänmas eller nedvärderas för att de kommer från just ett urfolk. Det
går mot minoritetslagstiftningen och samiska folkets urfolksrättigheter.
Vi ser det som ett misslyckande att Sametingets styrelse inte kan representera samiska
intressen på området och ifrågasätter starkt Sametingets styrelses engagemang i frågan. Det
har länge varit vår åsikt att Sametinget måste arbeta proaktivt och inte reaktivt gentemot
svenska myndigheter. Det betyder att Sametinget måste säkerställa att myndigheter redan
innan beslut tas har kännedom om Sametingets åsikt i frågan och förstår hur deras beslut
påverkar berörda samer. Något som annars mycket lätt faller mellan stolarna då svenska
myndigheter allt för ofta inte har kännedom om samiska förhållanden.
När Sametingets styrelse inte lever upp till arbetet de är valda att utförda ser vi de negativa
effekterna. I det här fallet varg i renskötselområden, i andra fall avsaknaden av
konsultationsordning och att arbetet för att stärka samiska rättigheter helt avstannat.
Vi kan inte ge vårt förtroende till en styrelse som inte kan se till det samiska folkets intressen
och vi saknar därför helt förtroende för Rennäringsnänmdens ordförande, tillika
rennäringsansvarig i Sametinget styrelse Marita Stinnerbom och den yttersta ansvariga
styrelsens ordförande Per OlofNutti.

Ledamöter:
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Motion

Samisk folkomröstning om ort för Sametinget parlamentsbyggnad
Sametinget kräver av riksdagen och regeringen att samiska folket ska vara
delaktiga när beslut tas frågor som rör det samiska folket.
I frågan om Sametingets parlamentsbyggnad lever inte Sametinget själv
upp till de krav som tinget ställer på regeringen och riksdagen genom att
låta det samiska folket vara delaktiga i beslutet om ort för Sametingets
parlamentsbyggnad.
Jag yrkar därför att Sametinget genomför en samisk folkomröstning om de
tre orterna som Sametingets styrelse föreslagit som ort för
parlamentsbyggnaden.
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Ingri Inga

Ledamot för Sami1d Riikkabellodat i Sametinget

