SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:05
ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:05
§§ 24 - 34
Näringsnämnden
Sammanträdesdatum
Čoahkkinbeaivemearri

2019-10-07

Plats och tid / Báiki ja áigi

Stockholm, Radisson Blu Sky City
2019-10-07

Beslutande / Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Birgitta Andersson
Agneta Rimpi
Erik Fankki
Håkan Jonsson fr.o.m. § 28

Övriga deltagande /
Iežáoasseváldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare
Ulrika Hannu, utredare

Paragrafer/Paragrafát

24 - 34 §§

Utses att justera / Dárkkisteaddji

Underskrifter

Justerarnas sign.

sekreterare
čálli

………………………………………………….
Ingela Nilsson

ordförande
ságadoalli

………………………………………………….
Stefan Mikaelsson

justerare
dárkkisteaddji

…………………………………………………
Erik Fankki

Sida 2 | 7

Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Dárkkástusleadieđihuvvonalmmuhantávvalis.
Organ/Orgána

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Čoahkkinbeaivemearri

20191007

Datum för anslags uppsättande / Ilmmuhanbeaivi …………………………..
Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Sámedikkihálddahus, Giron

Underskrift / Vuolláičála

…………………………..

§ 24 Öppnande
Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 25 Val av justeringsperson
Näringsnämnden beslutar:
att utse Erik Fankki att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 26 Fastställande av föredragningslista
Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista enligt förslag.

§ 27 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll nr 2019:2 och nr 2019:4
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

Justerarnas sign.
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§ 28 Näringslivspolitisk strategi
§ 70 Revidering av Näringspolitiska handlingsprogrammet (2018:04)
Stefan Mikaelsson redogör för förslaget till riktlinjer för arbetet med revideringen av
handlingsprogrammet (bil 1)
Nämndens utgångspunkter för den reviderade handlingsplanen är:
att árbediehtu - språk och traditionell kunskap ska genomsyra programmet,
att det ska finnas prioriteringar/fokusområden som är kopplade till resurser,
att förslaget skall ut på remiss till det samiska samhället.
Näringsnämnden beslutade:
att uppdra till kansliet att göra ett första utkast till reviderat näringspolitiskt program utifrån
de förda diskussionerna,
att ambitionen är att den reviderade programmet skall läggas fram till Plenum i maj 2019.

__________________________________________________
§ 92 Näringspolitiska handlingsprogrammet (2018:05)
Erik Fankki redogör för sin syn på Sámi vuohki - de två ”ringarna” som är dels det
kulturella/traditionella och dels marknaden – anpassning utifrån samiska värderingar samt
språket som horisontellt kriterium..
Detta kan röra olika näringsområden som t.ex. slöjd och turism men också traditioner och yttre
påverkan som t.ex. skoterkörning.
Näringsnämnden beslutade:
att ta med resultatet av diskussionen in i arbetet med reviderat näringspolitiskt
handlingsprogram.

________________________________________________
§108 Näringslivspolitiska programmet – en lägesrapport (2018:6)
Näringsnämnden diskuterar möjligheten att få processledning för att arbeta med
målformuleringar för revidering av kommande näringslivspolitisk handlingsplan.
Näringsnämnden beslutade:
att uppdra till kansliet att komma med förslag till processledning för att hjälpa nämndens
ledamöter med arbetet.
_____________________________________________________
§ 124 Näringspolitiska handlingsprogrammet - lägesrapport (2018:7)

Justerarnas sign.
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Kansliet presenterar ett förslag om hur arbetet kan genomföras samt presentar syfte, mål med
handlingsplanen samt delar av befintlig handlingsplan (bil 1)
De riktlinjer hur nämnden beslutade om i juni behöver arbetas in i handlingsplanen (bil 2)
Näringsnämnden beslutade:
att det ska hållas ett arbetsmöte med fokus på handlingsprogrammet i början av 2019.
att kolla med Nanna Bochert om process-/skrivhjälp

________________________________________________________
§ 8 Genomgång av Näringslivspolitiskt handlingsprogram, lägesrapport
Näringsnämnden avser att ta kanslihjälp för att färdigställa ett utkast till reviderat
handlingsprogram, utifrån nämndens diskussion om mål, fokusområden samt prioriteringar.
Kontakt är taget med kanslichefen som kommer att hjälpa till med kansliresurs för uppdraget.
Näringsnämnden beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
________________________________________________________________________

§ 7 Näringslivspolitiskt handlingsprogram (2019:3)
Den 15 maj hade Näringsnämnden ett arbetsmöte för att arbeta med revideringen av
näringslivspolitiska handlingsprogrammet som presenterades av processledaren/utredare
Ulrika Hannu. Näringsnämnden har fått kanslihjälp för att färdigställa ett utkast till reviderat
handlingsprogram, utifrån nämndens diskussion om mål, fokusområden samt prioriteringar.
Näringsnämnden har därefter beretts tillfälle att komma in med synpunkter på innehållet med
fokus på vision och mål. Sista datum för synpunkter är 14 juni. Gången därefter är att Ulrika
sammanställer Näringsnämndens synpunkter och presenterar ett reviderat förslag till program
som Näringsnämnden fastställer vid möte den 22-23 augusti. Därefter kommer programmet att
skickas ut på remiss till den samiska allmänheten i början av september. Ulrika sammanställer
remissvaren och därefter fattar Näringsnämnden beslut om att fastställa näringslivspolitiska
handlingsprogrammet och därefter lämna den till Plenum.
Näringsnämnden beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________________________

§ 28 Näringslivspolitiskt handlingsprogram (2019:04)

Ulrika Hannu föredrar det liggande förslaget till reviderat näringslivspolitiskt
handlingsprogram.
Näringsnämnden beslutade:

Justerarnas sign.
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att uppdra till Ulrika att göra revideringar utifrån förda diskussioner samt skicka ut förnyat
förslag på skriftlig procedur till Näringsnämnden för synpunkter,

att därefter skicka ut förslaget på remiss måndagen den 2 september. Eventuella remissvar ska
vara Sametinget tillhanda senast den 20 september. Ett följebrev ska följa med remissförslaget
som nämndsordförande skriver under,
att hålla nästa nämndsmöte vecka 40 2 eller 3 oktober för att hinna godkänna förslag till
strategiskt program efter remissrundan och för att styrelsen ska hinna behandla förslaget inför
plenum,
att föreslå styrelsen att föreslå Plenum fatta beslut om delegation till Näringsnämnden att ta
fram en handlingsplan för operativa insatser utifrån strategiplanen Sápmi – en näringsmässig
resurs Näringslivspolitiskt program. Styrelsen får sedan i uppdrag att godkänna den operativa
handlingsplanen,
att efter plenumsbeslut översätta den strategiska planen på de samiska språken.

______________________________________________________________________
Presentation av remissvar och fastställande av förslag till Näringslivspolitisk strategi.
Genomgång och diskussion kring de remissvar som kommit in.
Näringsnämnden beslutar:
att fastställa förslaget till Näringslivspolitisk strategi och överlämna förslaget till
Sametingets styrelse.

§ 29

EU-program 2020+
Genomgång av arbetet inför kommande programperiod. Kansliet berättar om arbetet med
rennäringens implementering i kommande jordbrukspolitik (CAP) samt arbetet med
förslag till framtida startstöd och investeringar. Förslag har lämnats in till
Jordbruksverket.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 30

Övrig information kansli/styrelse
Kansli
Diskussion om mail från Marita Stinnerbom angående träff med Näringsutskottet.
Näringsnämnden har valt två områden: OECD och kommande EU-program. Kansliet
utarbetar ett förslagtill innehåll.

Justerarnas sign.
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Styrelse
Information om arbetet med revidering av SVT avtal gällande sändning/program med.
Färdigställande/revidering av Sametingets mediestrategi.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Ordförandebeslut
•
•

190916 Näringsdepartementet Stuehkie
190923 – 24 Expertmöte F.A.O, Rome

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Övriga frågor
Näringsnämnden beslutar:
att under förutsättning att extra medel erhålles, även bjuda in Näringsnämndens ledamöter
som inte sitter i plenum till Plenumsmötet i Haparanda den 26 – 28 november 2019.

§ 33 Nästa möte
Näringsnämnden beslutar:
att under rådande ekonomiska förhållanden inte hålla något möte under resterade period
fram till årsskiftet utan uppdra till ordförande att vid behov kalla till möte.

§ 34 Avslutande
Ordförande Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för väl genomfört möte och förklarar
mötet avslutat.

Justerarnas sign.
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