Samecliggi
Samedigge
Samiecliggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL2019:9

§§ 143-170
Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Giron/Kiruna
2019-10-28--30

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Baiki ja aigi /Plats och

Sametingets kansli, Kiruna
2019-10-28; kl 13.00 - 17.00
2019-10-29; kl 08.30 - 17.00
2019-10-30; kl 08.30 - 16.40

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande§§ 143-158, 160- 170
Lars-Miguel Utsi, vice styrelseordförande§ 159
Matti Berg§§ 143-144, 146- 148, 151-160, 162-170
Jan Persson
Jan Rannerud
Marita Stinnerborn

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande /

Anja Taube, kanslichef§§ 143-145. 145.5, 148, 153, 155-160, 162-170
Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration§§ 145.1,
145.4, 152, 154, 161
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef§ 144.2
Ingela Nilsson, näringschef §§ 144.2, 165-167
Ingegerd Vannar, tf språkchef§§ 144.2, 168-169 via video
Rickard Östling, controller §§ 145.1-145.2, 145.4-145-5
Ulrika Hannu, utredare§ 148
Matilda Månsson, jW'ist § 156 via video
Inga-Maria Stoor, administratör
Siri Persson, sekreterare
Lars-Anders Baer, § 155 via video
Paulus Kuoljok, § 157 via video
Åsa Blind, § 157 via video

Paragrafer/Paragraf.it

143 - 170

Darkkisteaddji /Utses att justera

Matti Berg, Jan Rannerud

Darkkisteaddji/Justerarnas sign

2(66)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

Vuollaicallosat/
Underskrifter calli

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

sekreterare

i

sagadoalli
ordförande

Per Olof Nutti

varre sagadoalli
Vice ordförande

darkkisteaddji
justerare

;·~~ ···································,

~~- -_fAQ ---oQfzft.i?._--------------------

ul.YJ!lft.Lt.~ . . . . . . . ..
Lars Miguel Utsi

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

1Y~P--

§§ 139-144, 146-148,
152-160, 162-170

atti Berg

,';)
darkkisteaddji
justerare

§ 159

\

< l ~ ~----------------- -----Jan Rannerud

3(66)

§§ 145, 149-151, 161

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Dtirkktistus lea dieåihuvvon almmuhanttivvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Organa /Organ

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2019-10-28--30

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

.Q.~1~.J.(.~2.0..........

Vuollaicala /Underskrift

~

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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···························

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 143

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

revidera föredragningslistan med följande enligt nedan,

att

ändra paragrafers rubriker till enligt nedan;
§ 145.2 Preliminära budgetramar för budgetåret 2020
§ 151
Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod
§ 152.1 Arbetsgrupp- översyn av regler för politiskt arbete inför kommande
mandatperiod
Tillägg:
§ 155.2 Representation OECD-möte den 20 november
§ 170
Ändrat datum för styrelsesammanträde i december 2019

Utgår:
§ 144.3
§ 145.5
§ 146
§ 160

Rapporter från övriga förtroendevalda
Pensionsersättningar till förtroendevalda
Mål och riktlinjer
Myrslåtter

att

fastställa föredragningslistan enligt bilaga,

att

utse Matti Berg till justerare.

att

Jan Rannerud är justerare de paragrafer Matti Berg inte är närvarande.

Dllrkkisteaddji!Justerarnas sig~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Stivra/Styrelsen

§ 144

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Rapporter och information

§ 144.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2019-10-21
- Styrelseledamöters rapporter 2019-10-21
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordförandens samt
övriga ledamöter föredras både skriftligen och muntligen.
Styrelsen beslutar

att

lägga informationen till handlingarna.

§ 144.2 Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2019-06-01 - 19-10-31
Föredragande: Anja Taube, Susanne ldivuoma, Malin Mäkelä, Ingela Nilsson, Lars-Ove Sjajn,
Ingegerd Vannar

Chefsrapporter samt information från kanslichefen föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna.

§ 144.3 Ev Rapporter från övriga förtroendevalda

Paragrafen utgår, se§ 143.

§ 144.4 Ordförandebeslut
Dokument
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dllrkkisteaddji!Justerarnas sigt
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 144

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Rapporter och information - forts.

§ 144.5 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
§ 144.5.1 Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden maj - oktober 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

§ 144.5.2Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden maj .- oktober 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

4,

Darkkisteaddji!Justerarnas si
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 145

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Ekonomi

§ 145.1 Budgetuppföljning per 30 september 2019
Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § § 3.1
Budgetuppföljning per 31 maj 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Styrelseprotokoll 2019-06-18, § 118.1
Budgetuppföljning per 31 augusti 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-09-11
Styrelseprotokoll 2019-09-11 - 13, § 121.1
Styrelseprotokoll 2019-09-23, § 143.1
Föredragande: Malin Mäkelä

Styrelsen beslutade den 11 -13 juni 2019, § 93.1
att

bifalla valnämndens tilläggsäskande ,

att

budgetera 190 000 kr till projektet Läget i Sapmi,

att

hälso-, äldre- och idrottsnämndens äskande om 33 000 kronor samt
rennäringsnämndens äskande om 200 000 kronor till rennäringskonferens
behandlas vid telefonsammanträde tisdag den 18 juni kl 14.30.

Styrelsen beslutade den 18 juni 2019, § 118.1
att

avvakta med att besluta vad gäller hälso-, äldre- och idrottsnämndens samt
rennäringsnämndens äskande till efter sommaren,

att

prioritera rennäringsnämndens rennäringskonferens.

Lars Miguel Utsi deltar inte i handläggningen och beslutet
Styrelsen beslutade den 9 -11 september 2019, § 121.1
att

behandla inkomna äskandena vid telefonsammanträde den 23 september kl 08.00.

att

budgetera 70 000 kronor till arbetet med verksamhetsplanen,

att

i övrigt lägga budgetuppföljningen per 2019-08-31 till handlingarna.

Ddrkkistcaddji!Justerarnas

;#-

sii
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 145

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Ekonomi - forts.

§ 145.1 Budgetuppföljning per 30 september 2019 - forts.

Styrelsen beslutade den 23 september 2019, § 143.1
att

uppmärksamma folkvalda delen och förvaltningen i Sametinget att
budgetföljsamhet gäller,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i oktober månad.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar

./.

att

revidera budgeten 2019 enligt bilaga,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Jan Rannerud lämnar avvikande mening. Bilaga

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

$-~
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SÅMEDIGGVSAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 145

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Ekonomi - forts.

§ 145.2 Preliminära budgetramar för budgetåret 2020

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 121.2
- Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11
Föredragande: Malin Mäkelä

Styrelsen beslutade den 11 - 13 september 2019, § 121.2
att

uppdra till styrelseordföranden återigen begära överläggningar med
statsminister Stefan Löfven,

att

bereda ärendet vidare.

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
53 928 tkr
ap.l Sametinget
ap.3 Samefonden
1500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
17 878 tkr
ap.5 Anslag Samisk kultur
113 915 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
2 200 tkr
ap. 12 nationeJlt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
6 000 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 h emsida nationella minoriteter
1200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgeh·amar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 145

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Ekonomi - forts.

§ 145.2 Preliminära budgetramar 2020

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti lämnar ändringsförslag enligt nedan:
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
1500 tkr
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
17 878 tkr
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
27 339 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
6 000 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
1200 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter

att

uppdra till styrelsen att besluta om budget vid första styrelsesammanträde i 2020

att

fastställa slutlig budget med mål och riktlinjer vid plenum i februari 2020

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
53 928 tkr
ap.1 Sametinget
1500 tkr
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksarnhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
17 878 tkr
ap.5 Anslag Samisk kultur
113 915 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
2 200 tkr
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
27 339 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
6 000 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltig budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020.
Paragrafen justeras omedelbart

~

addji!Justerarnns sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 145

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Ekonomi - forts.

§ 145.3 Rapport Intern styrning och kontroll -!SK
Dokument
- Redovisning till Kulturdepartmentet 2019-10-01, dnr 1.2.7-2019-367
Föredragande: Malin Mäkelä

Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redovisa vilka insatser som vidtagits för att
säkerställa en effektiv styrning och kontroll.

Styrelsen beslutar
att

godkänna inlämnad rapport.

§ 145.4 Budgetunderlag 2021-2023

Föredragande: Per-Olof Nutti, Malin Mäkelä

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare

§ 145.5 Pensionsersättningar till förtroendevalda

Ärendet utgår, se§ 143.

§ 146

Mål och riktlinjer

Ärendet utgår, se § 143.

Darldcisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 147

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

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

Darkldsteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 147

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokumentforts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09- 12, § 164
- Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 8
- Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 10
- Styrelseprotokoll 2019-04- 09, § 41
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 98.1
- Styrelseprotokoll 2019-09-11 -13, § 124
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

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

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

att

redovisa resultat av utredningen till nästa plenum,

att

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

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

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

att

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

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

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att
behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

DQrl

dji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 147

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

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

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

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

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

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

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

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

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april.

Dårkkisteaddji!,

nas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 147

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Parlamentsbyggnaden - forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en kommande diskussion vid plenum vid val av ort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ska vara en ort tillgänglig för flera resealtemativ, tåg, buss, flyg, bil.
Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utvecklingsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i utveckling med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god infrastruktur
Ska vara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modem
uppfattning om mänskliga rättigheter.

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

Kiruna har idag (21) heltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tämaby
och Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter anmält sitt intresse. De nya orterna är:
Vilhelmina, Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhållandet med tidigare tagna beslut, en påbörjad process för uppförande
av en parlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.

,

,teaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 147

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Parlamentsbyggnaden - forts.
Bedömning: Frågan om placeringsort är en omfattande fråga som kräver en fördjupad
konsekvensutredning innan ett slutgiltigt beslut bör fattas. Frågan berör Sametingets
verksamhet såsom funktion, anställningar, ekonomi osv. Att utföra en
konsekvensutredning för var och en av de orter som anmält intresse torde vara en både
dyr och omfattande process vilket även kan medföra att en onödigt lång tidsutdräkt
tillkommer.
Eftersom det är fråga om placering av en (1) parlamentsbyggnad verkar det vara lämpligt
att i plenums beslutsprocess utse en ort bland de åtta nya orter som sedan ska utgöra
alternativ placeringsort mot huvudalternativet Kiruna. Av ovan beskrivna bör en
konsekvensutredning omfatta enbart den ort som plenum beslutar ska vara den
alternativa placeringsorten för parlamentsbyggnaden.

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

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

Styrelsen föreslog Sametinget besluta
att

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

att

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

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

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

att

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

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

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

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

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

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

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

PWC informerade Sametingets ledamöter den 13 november om den snart färdiga
konsekvensutredningen.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 216
att

uppdra till kansliet bereda ärendet till styrelsesammanträdet i januari 2019,

att

behandla ärendet vid plenum i februari 2019.

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

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

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari
att

Östersund blir placeringsort för parlamentsbyggnaden.

Information lämnas av utredare Ulrika Hannu och diskussion inför det fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 40
att

ge kansliet i uppdrag inbjuda Östersunds kommun till möte gällande
parlamentsbyggnaden samt i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 98.1
att

utse en arbetsgrupp på tre personer;
Ledamot
Anders Kråik
Lars-Miguel Utsi
Per-Olof Nutti

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Ersättare
Jan Rannerud
Marita Stinnerbom
Britt Sparrock
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 september 2019, § 124
att

begränsa antalet tomtalternativ efter styrelsen förstudier från fyra till tre;
intressanta tomtalternativ är Frösöberget, tomt vid Storsjön samt tomt vid
Arkivparken,

att

uppdra till kansliet ta kontakt med departementet angående resurser för
uppdatering av lokalprogram och tomtanalyser av de tre tomtalternativen

Paragrafen justeras omedelbart
att

uppdra till kansliet utarbeta plan för det kommande arbetet i enlighet med
PM 2019-04-02.

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Dårkkisteaddji/Justerarnas
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Samisk sanningskommission
Dokument
- M 417 av KTistina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dm 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dm 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen 00 Minnesanteckningar 2016-10-25- 26, dm 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, §§ 7, 12.1
- Referensgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09- 11, § 42
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 76
- Styrelseprotokoll 2019-05-23; § 3
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 95
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 125
Föredragande: Ulrika Hannu, Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankaJlande.

Paragrafen justeras omedelbart
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Samisk sanningskommission- forts.
Uppföljningsmöte angående samisk sanningskommission är planerad till den 6-7 mars
2018.

Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sanningskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (00)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

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

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

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

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Raimerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

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

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

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskommissionen.

Durkkisteaddji/Justerarnas \
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Samisk sanningskommission-forts.
Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 50,
att

lägga informationen till handlingarna.

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

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

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 7
att

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

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.

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

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina Nordling
Marie Persson Njajta

Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organisationers nominerade
ledamöter,

att

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

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

Referensgruppen beslutade den 10 april 2019, § 5

Dårkkisi

att

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

att

styrelsens omarbetade förslag översändes till samtliga i referensgruppen
för p åseende före överlämnande till regeringen

i!Justerarnas sign
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Samisk sanningskommission-forts.
Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 76
att

bereda ärendet vidare,

att

kalla referensgruppen till sammanträde i samband med plenum i
Dearna/Tärnaby.

Referensgruppen beslutade den 22 maj 2019, § 3
att

föreslå styrelsen fysiskt arbetsmöte för referensgruppens- och styrelsens
ledamöter för att behandla förslaget till hemställan.

Arbetsmöte med referensgruppen och styrelsen har ägt rum den 10 juni för att
utarbeta ett förslag till hemställan.

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 95,
att

överlämna hemställan till regeringen. Bilaga.

I samband med ceremonin för återbördande av samiska kvarlevor i Lycksele den 9
augusti 2019 anförde Helene Öberg, statssekretaren hos kultur- och demokratiminister
Amanda Lind i sitt tal angående hemställan från Sametinget om samisk sanningskommission, att det är en viktig och prioriterad fråga för regeringen och att regeringen
vill i nära samarbete med Sametinget etablera en samungskommission.
Styrelsen beslutade den 11-13 september 2019, § 125
att

begära första möte med departementet angående samisk sanningskommission,

att

uppdra till kansliet tillsammans med arbetsgruppen bereda underlag till mötet,

att

utse arbetsgrupp för arbetet med sanningskommission enligt nedan:
Matti Berg
Marita Stinnerbom
Anders Kråik

att

Dllrkkisteaddji~

utse Matti Berg till sammankallande för arbetsgruppen.
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Samisk sanningskommission-forts.

Styrelsen beslutar
att

fastställa projektbeskrivning samt ge styrelseordförande i uppdrag att i
samråd med kansliet godkänna eventuella revideringar av budgetposterna,

att

utöka styrelsens arbetsgrupp med Jan Rannerud.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 149

Samisk Parlamentarisk Råd SPR

./.

Dokument
- SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15 sak 3/2018
SPR:s handlingsprogram 2018-2019
Skrivelse från Barents Earnialbrnogiid Lavdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 134
SPR:s styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 43/2018
Verksarnhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-06-28
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 170
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
Verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-11-27
SPR:s styrelseprotokoll per capsulam 2019-01-23
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 10
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 44
Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 78
Styrelseprotokoll 2019-11-13-15 § 127
SPR rådsprotokoll 2019-09-19
SPR handlingsplan 2019-09-19-nästa rådsmöte

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

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

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

att

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

att

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

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR - forts.
att

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

att

uppdra till kansliet tillsammans med Anders Kråik bereda ärendet om SPR:s
sak om kulturarv,

att

lägga informationen till handlingarna.

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

lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden informerar från SPR:s styrelsemöte som ägde rum den 29 maj i
Likssjuo.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 97
att

lägga informationen till handlingarna.

Vid SPR:s rådsmöte den 19 september 2019 övergår ordförandeskapet
till Sametinget i Finland. Styrelseordföranden informerar om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 127
att

lägga informationen till handlingarna.

SPR:s råd beslutade den 19 september anta handlingsplanen för perioden
19 september till nästa rådsmöte.

Styrelsen förslår Sametinget besluta
att

att lägga informationen om SPR:s handlingsplan, för perioden 2019-09-19- till
nästa rådsmöte , till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
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Utvärdering Almedalen
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametingets medverkan på Almedalsveckan 1-4 juli var positiv. Kansliets medverkan
med en fast hållplats var bra och det var bemannat och personal var alltid tillgängliga.
Stor fördel att ha en fast plats att träffas på och vi kunde hänvisa till tältet för de som ville
veta mera om samer. En förutsättning för att lyckas är att vara många från kansliet var på
plats för att kunna byta av varandra och alltid ha tältet bemannat.
Genom att vi var många från Sametinget på plats både politiker och tjänstemän gjorde att
Sametinget uppmärksammandes. Politiker som besökte seminarier som andra anordnade
gav mervärde i och med att Sametinget syntes och kontakter knöts.
Det behövs planering inför Almedalsveckan. Egna arrangemang är bra men det behövs
planering om teman och vilka gäster som ska medverka. Höga politiker drar åhörare.
Samarrangemang med andra aktörer är något som bör planeras och utvecklas. Sametinget
samarrangerade seminarier med Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen. Fler
samarbeten bör tas med andra aktörer om aktuella frågor.
Det bör finnas ett budskap för de som medverkar på Almedalen utifrån våra
politikerområden.
Börja planera i tid, ta kontakt med de aktörer som kan hålla seminarier som passar
Sametingets politikområden och försök få samarrangemang.
Planera in möten med riksdagspartier, ministrar, riksdagsledamöter för samtal. Alla är på
plats och inbjudningar till möten/träffar bör gå ut i god tid.
De politiker som ska medverka bör planera in dagarna för att hinna träffa så många som
möjligt och skapa kontakter. Mingla.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna,

att

Sametinget deltar på Almedalen 2020,

att

uppdra till kansliet tillsammans med styrelsen att påbörja planering inför
Almedalsveckan 2020.

dQ_,
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti, lämnar förslag enligt följande;
Inför varje ny mandatperiod bör Sametinget genomföra en översyn. Syftet bör vara att
effektivisera det politiska arbetet genom att lämna förslag på nödvändiga och önskade
förändringar för det politiska arbetet samt i relevanta regelverk så att plenum kan
revidera regelverket inför tillsättandet av politiska förh·oendeuppdrag i kommande
mandatperiod.
Direktiv:
Översynen ska se över och komma med förslag om:
regler för styrelsens sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
ansvarsfördehung mellan nämnder och styrelsen
regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de
ovan angivna
Översynen bör ge förslag på ev. ändringar i delegationsordningar, Sametingsordningen,
ekonomiska förmåner och andra relevanta regelverk.

Förslag till beslut

~

att

föreslå plenum att påbörja tillsätta en utredning för översyn av politiskt
arbete inför kommande mandatperiod,

att

utse en arbetsgrupp bestående av fem representanter som ska utses
proportionellt av plenum,

att

utse ordförande för arbetsgruppen från oppositionen och vice ordförande från
styrandeblocket,

att

besluta om utredningsctirektiven till översynsarbetet enligt nedan;
Utredningen ska se över och komma med förslag om:
o regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
o ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
o regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
o arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
o eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
o eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver
de ovan angivna
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§ 151

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod - forts.
Översynen bör se över och kan ge förslag på eventuella ändringar i
delegationsordningar, Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra
relevanta dokument,
att

arbetsgruppen sammanställer sina slutsatser och förslag i en rapport till
Sametinget senast till det styrelsemöte som genomförs inför det sista plenumet
under 2020.

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Valärenden

§ 152.1 Arbetsgrupp Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande

mandatperiod
Ärendet utgår, se§ 143.

§ 152.2 Giellagaldus språksektioner
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.l
SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20- 21, SPR s 21/2014
SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 71
SPR:s styrelseprotokoll 2018-05-15 sak 32/2018
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27, sak x/2018
Styrelseprotokoll 2018-12-12 - 14, § 222.1
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 12.3
SPR:s råd 2019-09-19, sak 4/2019

Styrelsen beslutade den 9-11 december 2014, § 174.2
att

uppdra till kansliet att till Samisk Parlamentarisk Råd föreslå ledamöter
till de nord-, lule- och sydsamiska språksektionerna,

Styrelsen beslutade den 15 - 16 juni 2015, § 149.1
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Ann-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omrna som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden - forts.

§ 152.2 Giellagaldus språksektioner - forts.

SPR:s styrelse beslutade den 27 augusti 2015 i enlighet med styrelsens förslag.

Ovan personer är utsedda under projekttiden
Projektet avslutas i maj 2018, arbetet fortsätter dock till och med årsskiftet.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 71.2
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att förlänga mandattiden för nedan personer
till och med den 31 december 2018;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Ann-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omma som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

SPR:s styrelse beslutade den 27 november att förlänga Giellagaldus verksamhet
till och med den 31 december 2019.

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018,§ 222.1
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd utse nedan personer till och med den 31
december 2019;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
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Valärenden - forts .

§ 152.2 Giellagåldus språksektioner - forts.

till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne A1las som ledamot, Helena Omma som ersättare
Irene Partapuoli som ledamot, Inger Helene Skum Fankki som ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart

Korrigering av namn; Pia Persson heter Sig-Britt Persson.

Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 12.3
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd utse nedan personer till och med den 31
december 2019;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Sig-Britt Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,

till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omma som ersättare
Irene Partapuoli som ledamot, Inger Helene Skum Fankki som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

SPR:s råd har beslutat att Sami Giellagaldus verksamhet ska fungera i enlighet med
pågående samarbetsavtal mellan sametingen och enligt nuvarande arbetsordning för
Sami Giellagaldu. Språksektionernas ledamöter är utsedda med man.dat till den 31
december 2019.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 152

Valärenden - forts.

§ 152.2 Giellagaldus språksektioner - forts.

Styrelsen beslutar
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse följande ledamöter till
Sami Giellagaldu språksektioner för period 1 januari- 31 december 2020
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Sigbritt Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt Inger Sikku som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Sara Aira Fjällström som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Helena Ororna som ledamot, Helena Kuhmunen Marakatt som ersättare
Irene Partapuoli som ledamot, Ann-Christin Marakatt som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Remisser

§ 153.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari - oktober 2019

Styrelsen beslutar
att

§ 154

lägga informationen till handlingarna.

Inbjudningar/Meddelanden

§ 154.1 Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

Britt Sparrock deltar vid paneldebatten "Rätten till hälsa" anordnat av Umeå
universitetvid MR-dagarna i Linköping den 14 november,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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Inbjudningar/Meddelanden - forts.

§ 154.2 Representation OECD-möte den 20 november 2019

Föredragande: Ingela Nilsson

Sametinget har fått en förfrågan från OECD angående det fortsatta arbetet med regional
utveckling för urfolk. Mötet h ålls i Paris den 20 november 2019, samma vecka som den
globala rapporten för Canada och Australien godkänns.
Bakgrund
Företrädare för regeringarna i Canada och Australien, som ansvarar för urfoll<sfrågor, har
tillskrivit OECD:s chef Mr Alain Dupeyras om möjligheten att hålla en särskild session för
urfolk att skapa en plattform för urfolk att dela erfarenheter mellan varandra s.k. peer-topeer-lärande, men också att med utgångspunkt från OECD:s hittillsvarande arbete, vara en
hjälp till framtida arbete med regional- och landsbygdsutveckling d är urfolken inkluderas.

Att skapa en plattform för urfolk diskuterades även under mötet i Geneve, där den första
globala rapporten godkändes.
Tre teman är förslagna:
• Utveckling av ekonomiska datasystem
• Tillgång till finansiering
• Landrättigheter och företagsutveckling
Frågan har även gått till övriga sameting samt till Samerådet.
Slutsats
Det som är intressant är att det är representanter från Canadas och Australiens regeringar
som driver denna fråga. Sametinget har ännu inte fått n ågon som helst reaktion på vare
sig den tematiska eller den globala rapporten från något departement.
Det är viktigt att Sametinget fortsatt driver frågan om implementering av rapporten och
dess rekommendationer både nationellt och regionalt. Ett sätt är att på mötet i Paris
informera om hur man arbetat med rapporten och hur man uppfattar att företrädare för
regeringen har gjort det. Det är också viktigt att vi tar chansen och går vidare med arbete
tillsammans med andra urfoli< genom att skapa plattformar för lärande och stöd.

Styrelsen beslutar
att

delta på sessionen v 47 (flera dagar än den 20 november kan komma ifråga),

att

uppdra till Lars-Anders Baer och Stefan Mikaelsson att representera Sametinget,

att

uppdra till kansliet att ta fram erforderligt underlagsmaterial som stöd för
deltagande i mötet.

DllrkkisteaddjUJusterarnas

si1

38(66)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 155

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Regeringens forskningspolitik - skrivelse
Dokument
- Skrivelse ang regeringens forskningspolitik 2019-06-24, dnr 1.1.2-2019-836
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 133
Föredragande: Lars-Anders Baer

Sametinget har inbjudits att komma med synpunkter på regeringens forskningspolitik,
senast 31 oktober 2019.

Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 133 bl a
att

uppdra till kansliet upphandla konsult för att
* utforma förslag till strategi
*bereda förslag till underlag till regeringens forskningspolitik, dnr 1.1.2-2019-836
skrivelse

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet genomföra redaktionella ändringar utifrån lämnade
synpunkter,

att

uppdra till styrelseordföranden inlämna skrivelse.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Internationell strategi
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 56
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 134
Föredragande: Matilda Månsson

foformation om arbetet med internationella strategin, syfte strategisk inriktning,
övergripande mål, tematiska kapitel, prioriterade frågor, samarbete, kapacitetsbyggande,
speciella processer.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 56
att

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

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 134
att

remittera förslaget till sametingspartierna och de samiska riksorganisationerna,

att

behandla ärendet vid nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Sammanträdesplan för styrelsen 2020
Styrelsen beslutar
att

fastställa en preliminär sarnmanträdesplan för styrelsen år 2020 enligt nedan;
vecka 4

21-23 januari

Kiruna

vecka 8

19 februari

Umeå

vecka 17

21-23 april

Kiruna

vecka 24

9-11 juni

Kiruna

vecka 39

21-23 september

Kiruna

vecka 43

20 -22 oktober

Kiruna

vecka SO

9-11 december

Kiruna

video-/telefonmöten tillkommer

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Sammanträdesorter för plenum 2020
Dokument
- Plenumsprotokoll 2017-10-03- 05, § 27

Sametinget beslutade den 3 -5 oktober 2017, § 27
att

fastställa sarnmanträdesplan för p lenum år 2018-2021 enligt nedan:
år 2018

år 2019

att

vecka 6
vecka 21
vecka46

5-9 februari
6 februari 100-års firande
22-24 maj
13-15 november

vecka 8
vecka 21
vecka 48

19-21 februari
21- 23 maj
26-28 november

Östersund
Saxnäs
Bredsel

2019 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland
år 2020

vecka 8
vecka 22
vecka 48

18-20 februari
26 -28 maj
24- 26 november

att

2020 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland

att

någon av 2020 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med 2020 års parlamentarikerkonferens,
år 2021

vecka 8
vecka 35
vecka 48

23-25 februari
30 aug-1 september
30 november-2 december

Kiruna

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
samrnanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år.

att

under perioden 2019-2021 ska områdena Västernorrland och övriga Sverige
användas minst en gång,
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
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Sammanträdesorter för plenum 2019 - forts.
att

utöver plenumsdagarna tillkommer resdagar dels till plenum och dels från
plenum samt minst en dag till parti.överläggningar,

att

någon gång under mandatperiodens år 2018-2021 skall ett plenum förläggas till
Västernorrland och ett plenum förläggas till övriga Sverige, istället för
Norrbotten, Västerbotten eller Jämtland.

Riksdagen har meddelat att Sametinget är välkommen att ha plenum vecka 22 år 2020,
efter förfrågan från presidiet.
Presidiet beslutade den 17 september att genomföra en seminariedag med
riksdagsledamöterna i samband med plenum vecka 21 2020. Planerad seminariedag är
onsdag den 27 maj. Presidiet samråder den 30 oktober med styrelsen
om att utöka plenum med ytterligare en dag: nytt datum 26-29 maj 2020.
SPR råd beslutade att parlamentarikerkonferenssen äger rum den 13-14 augusti 2020
i

Anar.

Styrelsen beslutar
att

att

sammanträdesorterna år 2020 för plenum är;
vecka 8

18 - 20 februari

i

Umeå

vecka 22

26 - 29 maj

i

Stockholm

vecka 48

24 - 26 november

i

Arvidsjaur

konstatera att parlamentarikerkonferensen äger rum den 13-14 augusti 2020 i Anar.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 159

Hälsopolitiskt handlingsprogram

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-05-23 - 25, § 30
- Hälsonämndens protokoll 2019-10-22, § 51
- Förslag
Föredragande: Inga-Maria Stoor

Hälso-, äldre och idrottsnämnden beslutade den 22 oktober 2019, § 51
att

anta Hälsopolitiskt handlingsprogram samt att förslaget till Hälsopolitiskt
handlingsprogram lämnas till styrelsen för beredning inför plenum

Paragrafen omedelbart justerad

Styrelsen beslutar
att

överlämna hälsopolitiskt handlingsprogram till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta hälsopolitiskt program enligt bilaga.
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Myrslåtter i Muonio sameby

Ärendet utgår, se§ 143.

§ 161

Projekt- Sami manat odda searvelanjain
Dokument
- Projektplan 2018-03-31 Sametinget i Norge
SPR handlingsplan sak 3/2018, 2018-05-15
SPR:s verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, sak 43/2018
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 152
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 181
SPR handlingsplan sak 3/2019, 2019-09-19
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Projektledare 01-Johan Sikku informerade om förprojektet fram till 2018.
Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 152
att

uppdra till kansliet arbeta med ärendet.

Dialogmötet med Sameskolstyrelsen ägde rum vecka 40 för att diskutera det pågående
arbetet. Interreg-ansökan ska inlämnas i slutet av oktober månad 2018.
Styrelsen beslutade den 9-12 oktober 2018, § 181
att

lägga informationen till handlingarna.

SPR handlingsplan 2019-09-19, punkt 2.10 föreskriver att Sametingen gemensamt ska
initiera till utvecklingsprojekt som ska stärka kvaliten i samiska förskolor.
Sametinget i Norge har igång ett femårigt projekt, Sami manat odda searvelanjanin, som
syftar till att samisk filosofi ska utgöra grunden för innehållet i samisk
förskoleverksamhet där samisk värdegrund, naturfilosofi, språk, kultur, ledarskap och
traditionskunskap är bärande i det pedagogiska arbetet.
Sametinget i Sverige har under en period arbetat tillsammans med Sametinget i Finland
för att skissa på ett Interreg projekt inom ämnet. Sametingen i Finland och Sverige har
försökt hitta möjligheter att arbeta i enlighet med SPR handlingsplan och arbetat för att
sätta igång ett förskole projekt. Tanken är att starta ett projekt som utvecklar samisk
förskoleverksamhet i respektive land men också för att kunna ta del av projektet på norsk
sida.
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Projekt - Sami manat odda searvelanjain - forts.
Sametingens roll i förskolefrågor ser olika ut i respektive land och det är en utmaning i
sig. För Sametinget i Sverige är det behov av att få med Sameskolstyrelsen i projektet,
då samisk förskoleverksamhet på svensk sida sker i regi av Sameskolstyrelsen.
För samisk språkinlärning /utveckling är förskolan och skolan viktiga instrument.
Sametinget har i språkpolitiskt handlingsprogram angett som insats 3, Samisk
undervisning i språkbadsmodeller på Samesko]an och Samisk integrering. Arbetet med
att skissa på ett samnordiskt förskoleprojekt är att stärka samiska språket i samisk
förskoleverksamhet i Sverige. Ett sådant arbete skulle kmma bli en ingång till att
förverkliga ovan nämnda insats i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram.

Styrelsen beslutar
att

ansöka samnordiskt förskoleprojekt som huvudsökande under förutsättning att
Sameskolstyrelsen deltar,

att

kansliet bereder ärendet vidare så att ansökan kan skickas in till kommande
sökomgång

Paragrafen justeras omedelbart
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Hemställan angående repatriering
Dokument
- Styrelseprotokoll 190123-24, § 20
- Yttrande kulturnämnden, 190201
Föredragande: Susanne Idivuoma

Styrelsen har uppdragit till kulturnämnden att inlämna yttrande kring hemställan om
repatriering. Kulturnämnden har inlämnat yttrande.
Kulturnämnden anser att regeringen redan 2007 skulle ha säkerställt tillkomsten av en
mekanism som ger samerna inflytande i frågor som rör repatriering. Artikel 12 i
urfolksdeklarationen ger urfolket rätt till repatriering av kvarlevor. Regeringen har dock
endast vidtagit åtgärder rörande kartläggning och lyft frågan om etisk hantering av
kvarlevor på museer och institutioner.
Kulturnämnden finner att Sametinget ännu inte har använt sig av de möjligheter som
redan finns. Sametinget skulle redan idag kunna begära repatriering av identifierade
kvarlevor för att bland annat freda kvarlevorna från fortsatt forskning. Kulturnämnden
föreslår att Sametinget skyndsamt begär att regeringen beslutar om att samiska kvarlevor
repah·ieras och återbördas till Saprni och att regeringen utformar en nationell mekanism
för samiska folkets inflytande i fråga om repah·:iering av samiska kvarlevor.

Styrelsen beslutar
att

ta med kulturnämndens synpunkter i det vidare arbetet med repatriering.

att

därmed lägga yttrandet till handlingarna.
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Begäran om repatriering av samiska kvarlevor - skrivelse
Dokument
-

Plenumprotokoll, 2007-02-20-22, § 14
Sametingets hemställan till kulturdepartementet, 2009-05-08, dm. 2009-648,
Regeringsbeslut (Kulturdepartementet), 2009-07-16, dm. 2009-648

-

Styrelseprotokoll, 2009-09-24, § 125
Styrelseprotokoll, 2009-12-09-10, § 165
Styrelseprotokoll, 2010-01-25, § 21
Styrelseprotokoll, 2010-02-01, § 44
Styrelseprotokoll, 2010-04-27-29, § 94
Styrelseprotokoll, 2010-06-21, § 143
Styrelseprotokoll, 2015-05-27, § 125
Skrivelse till Svenska kyrkan, dm. 1.2.6-2015-917
Skrivelse från Statens historiska museum 2016-05-20, dnr 1.2.6-2016-836

- Styrelseprotokoll, 2016-06-13- 14, § 101
- Svar till Statens historiska museum, 2016-06-30, dnr 1.2.6-2016-836
- Styrelseprotokoll, 2016-08-29-31, § 139
- Styrelseprotokoll, 2016-10-05, § 165
- Styrelseprotokoll, 2016-11-01, § 183
- Styrelseprotokoll, 2016-12-05-08, § 201
- Kulturnämndens protokoll 2018-01-09-10, § 9 .6
- Styrelsebeslut, 2018-01-23-24, § 20
- Styrelseprotokoll, 2018-04-11-1.3, § 81.
- Dm: 2006-1.20, 2008-841, 2009-552, 2009-648, 2010-21., 2010-102, 2010-505, 2010-683, 2015-917,
-

2016-836
Skrivelse

Föredragning: Susanne Jdivuoma

Bakgrund
Kulturnämnden har (2018-01-09 - 10, § 9.6) föreslagit till styrelsen att fullfölja begäran till
regeringen om återbegravning av ett kranium utan skalltak ifrån Lycksele. Styrelsen
överlämnade ärendet till etiska rådet för yttrande. Etiska rådet har inlämnat ett yttrande.
Sametinget har 2007 begärt att mänskliga kvarlevor av samiskt ursprung som förvaras i
statliga museisamlingar ska överlåtas till Sametinget för återbegravning. Regeringen
beslutade 2009 att Statens historiska museer till Sametinget ska överlåta ett kranium utan
skalltak (SHM 34661, fid. 530520) med proveniens från Lycksele socken, Västerbottens
län. Individens identitet är inte fastställd och har inte tidigare varit begraven enligt den
dokumentation som finns. En förfrågan har kommit från Statens historiska museer (1.2.62016-836) till Sametinget om hur kvarlevan praktiskt ska hanteras och överlämnas till

,

Sametinget.
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Begäran om repatriering av samiska kvarlevor - skrivelse
I Sverige saknas en nationell mekanism med fast finansiering för repatriering av
mänskliga kvarlevor, heliga föremål och kulturföremål och det har påverkan på
Sametingets och det samiska folkets möjligheter till återförande. Enligt FN:s deklaration
om urfolks rättigheter (UNDRIP) (2007) artikel 12 uttrycks urfolkens rätt till repatriering
och att staten ska tillhandahålla en mekanism för repatriering i samverkan med urfolket. I
delbetänkandet Samernas rättsliga ställning (SOV 1986:36, sid 134) framkommer att staten
har förpliktelser att respektera samisk kultur och näringar och att ge utrymme för
samerna att bestämma och påverka sin livssituation utifrån samiska värderingar. Trots
avsaknad av finansiering för arbetet måste Sametinget i ett första steg arbeta för att
återbörda och begrava kvarlevan av den samiske man från Lycksele som Sametinget har
fått äganderätten till genom regeringens beslut.
Kansliet, etiska rådet, Svenska Kyrkan och SHM har haft inledande möten kring
återföringen och återbegravningen. En formell överlåtelse från Statens Historiska museer
(SHM) av kvarlevan till Sametinget bör ske lämpligen vid gravsättningsceremonin. Södra
Lapplands pastorat har påbörjat att utse en lämplig begravningsplats. Sametinget behöver
utarbeta och genomföra en lämplig begravningsceremoni i samverkan med andra berörda
parter. Medel behöver avsättas i budgeten för detta ändamål.

Styrelsen beslutar
att

Da~

uppdra till kansliet att bereda ärendet vidare för en repatriering och
återbegravning.
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Bildmaterial vid Umeå universitet
Dokument
- Skrivelse från Etiska rådet 2017-11-16, dnr 1.1.6-2017-550
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-21 (2017:18, §214)
Föredragande: Susanne Idivuoma

Sametingets etiska råd var den 15 november 2017 på studiebesök vid
universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Där undersöktes dåvarande
Rasbiologiska institutets fotografiska arkivsamling med avbildade samer. Porträtten
avbildar vuxna och barn, nakna och påklädda. Bildmaterialet omfattas inte av
upphovsrättliga regler utan är allmän handling. Besökare kan enligt etiska rådet fritt
fotografera av album och beställa kopior av alla bilder utan restriktioner vilket kan leda
till okontrollerad spridning av känsligt material. Etiska rådet ställde därför en skrivelse
till styrelsen med uppmaningen att styrelsen arbetar för att restriktioner införs för detta
material. Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet och Anders Kråik att bereda ärendet
vidare.
Rasbiologiska institutet inrättades 1922 i Uppsala efter ett riksdagsbeslut. Herman
Lundborg (1868-1943) var dess förste föreståndare. Institutet upphörde 1957 och delar av
verksamheten uppgick i Institutionen för medicinsk genetik. Handlingar och fotografier
från det rasbiologiska institutets verksamhet överlämnades 1981 till arkivet på Uppsala
universitetsbibliotek där materialet förvaras och tillhandahålls. Rasbiologiska institutets
fotografiska arkiv omfattar 12 123 fotografier fördelade i 101 album och 54
mappar/kuvert. Albumen innehåller huvudsakligen porträtt av personer som inte står
namngivna. Fotografierna i samlingen är från 1910-1930-talet och där ingår flera album
med foton av samer. Rasbiologiska institutets fotografiska samling finns sökbar i
databasen "Alvin" där även litteratur och annat bildmaterial vid Universitetsbiblioteket
kan sökas av allmänheten. Endast titelbladen på albumen finns tillgängliga digitalt. För
att se albumen krävs ett besök på arkivet.
Kansliet har kontaktat Uppsala universitetsbibliotek med frågor om vilka restriktioner
och riktlinjer som finns för fotografierna och vilken hantering som är tillåten för
besökande forskare och allmänhet, om det sker en prövning av vilka som får se materialet
och på vilken grund samt om eventuella restriktioner finns för kopiering av fotografierna.
Materialet saknar upphovsrättsinnehavare men en etisk grundsyn är viktig och ska
genomsyra förvaring och hanteringen.
Universitetsbiblioteket har svarat att handlingarna är offentliga enligt lagen om allmänna
handlingar (OSL 2009:400) och fotografierna ska därmed tillhandahållas utan
begränsningar. Anledningen till varför någon vill ta del av materialet ska heller inte
efterfrågas. Kopior kan beställas efter önskemål av forskare och allmänhet. Det finns inga
restriktioner för fotografering av materialet. Eftersom materialet är offentlig handling är
etisk prövning inte möjlig att göra vid tillhandahållande till allmänheten. Enligt arkivets
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Bildmaterial vid Umeå universitet
uppgift är det ungefär 50-75 personer per år som vill få tillgång till materialet och
merparten av dessa söker efter anhöriga i de album som innehåller fotograferade samer.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till styrelsens ordförande att ställa en skrivelse till Uppsala
universitetsbibliotek med uppmaningen att vidta aktsamhet vid hanteringen av
det rasbiologiska institutets arkiv då materialet är känsligt för urfolket samerna.
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§ 165

Näringspolitisk strategi

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2014-05-20, § 25
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 135
- Näringsnämndens protokoll2019-10-07, § 28
- Förslag Sapmi - en näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi
Föredragande Jan Rannerud

Förslag på näringspolitiskstrategi är ute på remiss med sista svarsdag den 29
september. Näringsnämnden avser lämna förslag till styrelsesammanträdet i
oktober för vidarebefordran till plenum i november 2019.
Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 135
att

lägga informationen till handlingarna.

Näringsnämnden inkommer härmed till styrelsen med Sapmi - en näringsmässig resurs.
Näringspolitisk strategi för behandling.
Nämnden har under året arbetat med revideringen av det som tidigare hette
Näringspolitiskt program antaget av plenum 2014. Revideringen har lett till
omformulering av dokumentet till en strategi, som har varit ute på remissförfarande i det
samiska samhället. Nämnden har behandlat och beaktat yttrandena som inkommit samt
fört in synpunkter i strategin.

Näringsnämnden föreslår

~

att

styrelsen antar näringspolitiska strategin samt,

att

styrelsen föreslår plenum fatta beslut om delegation till näringsnämnden
att ta fram en handlingsplan för operativa insatser utifrån Sapmi - en
näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi samt

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
näringsnämnden fastställt den.
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Näringspolitisk strategi - forts.
Lars Miguel Utsi, Guovssonasti lämnar ändringsförslag till beslut enligt nedan
Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

yttra sig om näringspolitisk strategi att den bör utformas så att Sametinget är
avsändaren, ej näringsnämnden

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

yttra sig om näringspolitisk strategi att den bör utformas så att Sametinget är
avsändaren, ej näringsnämnden

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande,

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin.

Paragrafen justeras omedelbart
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OECD - inbjudan
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 26
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 188
2018-12-12-14, § 235
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 63
http://www.oecd.org/development/linking-the-indigenous-sami-peop1e-with-regionaldevelopment-in-sweden-97892643l0544-en.htm
Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden - High lights
Sammanfattning av OECD-rapport Flyer Samer och regional utveckling
Plenumsprotokoll 2019-05-21-23, § 30
Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 109

Föredragande: Ingela Nilsson

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

lägga informationen till handlingarna.

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

lägga informationen till handlingarna.
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OECD-inbjudan- forts.
Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018, § 235
att

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

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

Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv

2.

Att förstärka policies och program

3.

Att stärka kopplingarna mellan samerna och regionalt utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, §
att

implementera rapporten i alla berörda nämnder,

att

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

att

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

att

uppdra till kansliet att arbeta vidare på den interna genomförandestrategin

Sametinget beslutade den 21 - 23 maj 2019, § x
att

lägga informationen till handlingarna.
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OECD - inbjudan - forts.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 109
att
lägga informationen till handlingarna.

Det planerade samrådet i augusti 2019 jnställdes.

Den 27 mars 2019 offentliggjordes OECD:s rapport Linking Indigenous Sami People with
regional Development I Sweden. Rapporten syftar till att stärka urfolks ekonomiska
utveckling och företagande genom att bättre sammanlänka urfolkssamhällen med
strategier för regional och landsbygdsutveckling och iimehåller rekommendationer om
hur länderna bör inkludera urfolk i sina program och strategier. Rapportens
rekommendationer sammanfaller också med den nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020. Flera regioner har eller står i begrepp att revidera
sina regionala utveckliI1gsstrategier.
Sametinget behöver som ett första steg nu samla regionala företrädare för samtal om
OECD-rapportens rekommendationer, dels för att redovisa Sametingets syn på dagens
samarbete och inom vilka områden/verksamheter som kan ha utvecklingspotential och
dels höra de regionala företrädarnas reaktion på rapporten och hur de ser på framtida
samarbete, utmaningar och utvecklingsområden.
För att få en överblick över vilka frågor som sametinget redan idag arbetar med, vad som
är på gång behöver en sammanställning över rapportens slutsatser och
rekommendationer göras. Utifrån sammanställniI1gen är det möjligt prioritera vilka frågor
som är viktiga att ta upp för diskussion och hur dagen ska läggas upp. Styrelsen behöver
också diskutera vad vilket resultat man vill uppnå och om/hur man vill arbeta vidare med
frågan.
Mötesinbjudan bör rikta sig till specifika personer som arbetar med regional utveckling.

Styrelsen beslutar
att

godkänna förslag till iI1bjudan och fastställa datum för mötet,

att

uppdra till kansliet att sammanställa en översikt över OECD-rapportens
slutsatser och rekommendationer samt hur Sametinget arbetar m ed
frågorna idag,

att

sammanställningen ska presenteras till styrelsemötet i december,

att

utifrån sammanställningen bestämma prioritering och mriktning samt
upplägg inför mötet med de regionala företrädarna i de fyra nordligaste länen.
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Interreg 2021 - 2027
Föredragande: Ingela Nilsson

Sedan Sveriges (och Finlands) inträde i EU 1995 har Sametinget har inflytande
över Strukturfondsmedel. Den första programperioden, år 1995 - 1999, fanns
Sametinget med som prioriterade insatsområden i Interreg Nordkalotten (från
Norrbotten/ Nordland och norrut samt del av norra Finland) och Nordens gröna
bälte (Jämtland/Tröndelagen) Interregprogram sedan 1997. Den andra
programperioden, 2000 - 2006, hade det samiska utvecklats till egna delområden Interreg Sapmi och Interreg Åarejelsaemien Dajve.
Efter 2007 och framåt slogs de samiska delprogrammen ihop och bildade ett enda
stort område och lades i Interreg Nord-programmet. Fördelen med det var att det
samiska området i Västerbotten/hela Helgeland nu fanns med i det samiska
programmet. I den senaste programperioden är den samiska delen helt integrerad
i Nord-programmet.
Denna programperiod sträcker sig t.o.m. 2020 och arbetet med en nu period har
just påbörjats. Ett första möte har hållits den 6 september, där
Näringsdepartementet stod som inbjudare tillsammans med motsvarande
representanter från Norge och Finland. och Sametinget representerades av
Näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson samt Ingela Nilsson,
näringslivschef (rapport inlämnad från Stefan). Ingen av de övriga Sametingen var
representerade.
Interreg Nord-programmet kommer att ha sin årliga konferens v. 11 eller 12 2020
med fokus på delområde Sapmi. Tanken är att få information om programmet,
möjlighet att ta del av goda projektexempel, möjlighet att diskutera erfarenheter
från innevarande program samt att viktiga/prioriterade områden inför nästa
programperiod.
För att arbetet med nästa programperiod ska få en bra start behöver en del insatser
göras. Ett underlag från föregående programperioder, medelstilldelning
innehållande antal projekt, innehåll i projekten, samarbetsformer mellan
Sametingen/sekretariaten etc. behöver tas fram över tid. Vilka slutsatser kan man
dra av underlaget och hur går man vidare i arbetet.
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Interreg 2021 - 2027 - forts.

Då frågan även ligger på SPR och där Finland innehar ordförandeskapet, är det
viktigt att lämna bra bakgrundsunderlag och gjorda erfarenheter från svensk sida
av Sapmi, så att det kan beslutas om en struktur för fortsatt programarbete.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att ta fram underlag för innevarande och föregående Interreg
programperioder som kan ligga till grund för strategidiskussion om kommande
programperiod,

att

uppdra till kansliet förbereda underlag till SPR som grund för fortsatt
gemensamt arbete inför nästa programperiod.
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Sametingets språkstrategi
Dokument
- Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 28
- Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
- Språknämndsprotokoll 2018-02-27 -28, § 5
- Språknämndsprotokoll 2018-05-14-15, § 24
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 194
- Lista
- Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 54
- Plan för sammanställning av Sametingets språkstrategi
- Styrelseprotokoll 2019-01-23- 24, § 27
- Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 5
- Förslag från Sametingets personalkonferens, 2019-05-17
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 73
- Yttrande från ungdomsrådet, 2019-05-20
- Yttrande från näringsnämnden, 2019-06-02
- Yttrande från hälso-, äldre- och idrottsnämnden, 2019-06-05
- Yttrade från språknämnden, 2019-06-07
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 115
- Styrelseprotokoll 2019-09-11 - 13, § 138
Föredragande: Lars Miguel Utsi

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

uppdra till ansvarig styrelseledamot i språk och kansliet bereda ärendet.

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

påbörja arbetet med Sametingets språkstrateg.i.,

att

genomföra arbetet enligt angiven plan,
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Sametingets språkstrategi - forts.
att

uppdra till kansliet att arbeta med ärendet.

Språknämndens ordförande informerar om tidsplanen för det pågående ärendet och
ambitionen att Sametinget beslutar i ärendet vid plenum i november 2019.
Styrelsen beslutade 9-11 april 2019, §
att

lägga :informationen till handlingarna.

Enligt den beslutade planen för arbetet med Sametingets språkstrategi ska styrelsen
besluta om ett utkast till språkstrategi för Sametingets verksamhet innan sommaren 2019.
Utkastet ska därefter remissbehandlas under sommaren och hösten för att styrelsen ska
kunna lägga fram ett förslag till strategi för beslut i Sametingets plenum i november 2019.
Inför beslut i styrelsen har de olika politiska organen inom Sametinget erbjudits att
komma med yttranden gällande en språkstrategi för Sametinget.
Ungdomsrådet, Näringsnämnden, HÄI-nämnden och Språknämnden har lämnat in
yttranden. Kulturnämnden och Rennäringsnämnden har aviserat att de kommer in med
yttranden efter kommande nämndsmöten, den 11-12 juni respektive den 14 juni.
Sametingets personal har under sin personalkonferens den 17 maj sammanställt förslag
till språkstrategin.
I arbetet med språkstrategi för Sametingets verksamhet har det framkommit ett behov för
en generell strategi för de samiska språkens bevarande, samt underliggande
handlingsplaner kopplade till strategierna. I det fortsatta arbetet bör en passande struktur
för styrdokumenten inom språkområdet tas fram.

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 115
att

uppdra till vice styrelseordförande och kansliet att utarbeta förslag till
språkstrategi för Sametingets verksamhet,

att

uppdra till styrelseordförande att besluta om remissförfarande för förslaget till
språkstrategi för Sametingets verksamhet.

Darlckisteaddji/Justerarnas sign

1

60(66)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 168

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30

Sametingets språkstrategi - forts.
Språknämndens ordförande informerar om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 11 -13 juni
att

lägga informationen till handlingarna.

Som en de] av aktiviteterna för urfolksspråkåret genomför Sametinget en kartläggning av
de samiska språkens nuläge och behov.
Den 12 -14 november 2019 genomförs en språkkonferens som utifrån kartläggningen ska
samråd med den samiska allmänheten om förutsättningarna för de samiska språken.
Resultatet från kartläggningen och konferensen kommer att sammanställas till en
redovisning över de specifika förutsättningarna och behoven för utveckling som nord-,
lule-, pite-, ume- och sydsamiskan har. Sammanställningen kommer utgöra underlag för
att utarbeta förslag till Sametingets språkstrategi.
Vice styrelseordföranden och kansliet är i dialog med kulturdepartementet angående
eventuella ytterligare uppdrag till Sametinget kopplade till arbetet med de samiska
språkens bevarande.

Styrelsen beslutar
att

~

lägga informationen till handlingarna.
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Giellagåldu
Dokument
- SPR råd 2011-10-29, sak 3/2011
- Plenumsprotokoll 2011-11-06- 08, § 62
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20-21, SPR s 21/2014
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
- Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
- Styrelseprotokoll 2018-02-08; § 24.1
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 93
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2018-04-19, dm 1.3.8-2018-681
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 153
- Slutrapport 2018-681
- Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 6.2
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 74
Styrelseprotokoll 2019-04-23, § 89
- Plenumsprotokoll 2019-05-21-23, § 31
- SPR:s styrelseprotokoll 2019-08-29-30, sak 28/2019
- SPRs råd 2019-09-19, sak 3/2019
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Historik
Under perioden 1971- 2011 hade Samisk Språknemd/Sami Giella Lavdegoddi (SGL)
ansvar för nordiskt samisk språkarbete. SGL var samefolkets gemensamma beslutsorgan i
frågor som berörde samiska språk. Verksamheten i SGL motsvarade inte de behov och
utmaningar som de samiska språken stod för. SGL:s språksektioner hade lite aktiviteter
och samarbetet mellan de olika språksektioner var begränsat. Orsaken var bristande
resurer, såväl personella som ekonomiska. Verksamheten hade två anställda och var
administrativt underställd Samerådet under period 1971-1996.
År 1997 beslutade Sametingen i Finland, Norge och Sverige att omorganisera
språksamarbetet och lägga verksamheten under Sametingen, avtalet för det nordiska
samarbetet blev underskrivet i Trondheim år 1997. Utgångspunkt i avtalet var att sätta
igång ett projekt som skulle utreda organiseringen av språksamarbetet.
Utredningen "Pelles samisk språkarbeid", blev färdigt 31 maj 1998. De samiska
parlamenten i de tre länderna behandlade och beslutade följa rapportens förslag om hur
man skulle organisera språksamarbetet. Resultatet blev inrättande av Samisk språknemnd.
Sametingen i Finland, och Norge etablerade år 2000 ett gemensamt organ för
parlamentariskt samarbete, Samisk parlamentarisk råd (SPR). Sametinget i Sverige ansölt
sig till samarbetet 2002. Administrationen av Samisk språknemnd låg under SPR år 2002.
Verksamheten finansierades av de tre sametingen Norge, Sverige och Finland.
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Giellagaldu - forts.
Sami Giellagaldu organisering och finansiering under 2010-talet
Verksamhet inom Sarni Giellagaldu, beslut kring terminologi och normering av samiska
språk, har under 2010-talet bedrivits i olika Interregprojekt samt på tillfällig basis under
respektive Sameting.
En målsättning för sametingen har varit att säkra förutsägbarhet och långsiktighet i
finansiering så att Sami Giellagaldu kan etableras som permanent organ. Sametinget har i
budgetunderlag äskat medel för Sarni Giellagaldus verksamhet. Sametingen har också lyft
att Sami Giellagaldus verksamhet har behov av att vara organiserad så att arbetsledning,
budgetfrågor och arbetsgivarroll hanteras i ett och samma organ.
Efter att tredje Interregprojektet avslutades i maj 2018 har verksamheten av Sami
Giellagaldu fungerat med reducerade resurser. Under 2018 fick Sametinget i Sverige
tillfälligt bidrag på 1 000 tkr från Kulturdepartementet för Sami Giellagaldus verksamhet.
Verksamhet under 2019 har som tillfällig lösning genom samarbetsavtal mellan
Sametingen. Samarbetsavtalet reglerar verksamheten såväl hur arbetet praktiskt ska
genomföras och i viss mån hur arbetet ska finansieras. Den pågående verksamheten följer
den organisering som fanns under projekttid även om Sarni Giellagaldu inte längre kan
ses och kallas för projekt. Resursfördelning från respektive Sameting är utifrån respektive
Sametings förmåga och omfattar de språk som finns inom Sametingets
verksamhetsområde. Samarbetsavtal och sametingens beslut om finansiering gäller för
2019. Sametinget i Finland leder det gemensamma gränsöverskridande språksamarbetet
på samma sätt som under Interrreg projekten. Sametingen har ett gemensamt ansvar för
genomföring och finansiering av Sarni Giellagaldu.
Organisationsmodell
Frågan om Giellagaldus organisering och finansiering har under länge tid behandlats
politiskt inom respektive Sameting, på SPR nivå och på de årliga mötena mellan
Sametingens presidenter och ansvariga ministrar i respektive land.
Nordiska ämbetsmanna.organet för samiska frågor, NÄS, har 2018 på uppdrag av
ansvariga ministrar och Sametingspresidentema haft en arbetsgrupp med mandat att
utarbeta förslag på organisationsmode11 som bäst gagnar det samnordiska arbetet med
samiska språkens terminologi och normeringar.
Arbetsgruppen arbetade under 2019 med att ta fram organiseringmodell för framtida
Giellagaldu och gjorde det utifrån följande kriterier som utgångspunkt:
•
•
•
•
•

~

Långsiktighet och förutsägbarhet
Sametingen säkras tillräcklig politisk styrning och kontroll över organisationens ramar
Transparans i ekonomi och beslut
Stark fackmannamässig organisation
Enhetligt ledarskap

isteaddji/Justerarnas sign

63(66)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 169

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-10-28--30
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• Effektivitet och flexibilitet
• Snar etablering
Arbetsgruppen lade också fram att utgångspunkterna i det samnordiska språkarbetet ska
vara att organets styrelse har representation av vardera lands Sameting och att i
verksamhet beaktas de samiska språk som finns i respektive land samt att förutsättning
för nordiskt samiskt språkorgan är att alla tre länder är med i arbetet.
Arbetsgruppen värderade totalt sju olika organiseringsmodeller och i slutrapporten
framkom arbetsgruppens slutsatser och förslag på organiseringsmodell för framtida Sami
Giellagaldu.
Arbetsgruppen hade inte mandat att hantera frågan om varal<tig finansiering av Sarni
Giellagaldus organisation, förutsäth1ingar mellan de tre sametingen är idag olika när det
gäller finansieringsfrågan.
De tre sametingen har i respektive plenum beslutat det är viktigt att Sami Giellagaldu blir
ett permanent nordiskt normeringsorgan för de samiska språken och att det blir ett
samarbetsorgan över riksgränserna.
Sami Giellagaldus verksamhet är idag vad gäller beslut underordnat SPR. Det är SPR som
beslutar i frågor gällande Sami Giellagaldu, tex stadgar och arbetsordningar men även
vill<a som ska sitta i språksektioner efter förslag av Sametingen.
Sametinget i Sverige har beslutat i plenum att ge fullmakt till SPR råd att fastställa en
organiseringsmodell som säkerställer följande villkor:
- Sami Giellagaldu etableras som en permanent institution såframt alla tre
Sametingen ansluter sig till detta.
Det samiska självbestämmandet säkras med att det för Sami Giellagaldu väljs
en styrelse där varje Sameting utser två ledamöter och två ersättare.
Varje Sameting utser sina styrelseledamöter och ersättare utifrån respektive
Sametings förfaringssätt.
Institutionen ska ha verksamma språkmedarbetare så att man j
normeringsarbetet kan beakta majoritetsspråkens påverkan i alla tre länder,
och ta hänsyn till alla samiska språkvarieteters särskilda behov och
utmaningar
Ärendet har hanterats i SPR råd 2019-09-19, sak 03/19 gällande SPR handlingsplan SPR
handlingsplan punkt 2.2 berör samiska språk och där finns skrivningen att Sami
Giellagaldu - Nordisk fag-och resurssenter för samisk språk etableras på permanent basis
och samtliga Sameting är ansvariga i fråga.
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SPRs råd hanterade Sarni Giellagaldu även i sak 04/2019, beslut enligt nedan.
Samisk Parlamentarisk råd beslutade 2019-09-19, sak 04/2019
att Samisk Parlamentarisk råd (SPR) konstaterer at organisasjonsmodellen Sametinget som
vertskap i Norge sikrer den effektive virksornheten til Sami Giellagaldu på best måte, og
velger dem1e mode11en som framtidig organisasjonsmodell for Sam.i Giellagaldu.
att Plenum ved SPR vedtar å fortsette med omorganiseringa av nordisk språksamarbeid
og ber Sametinget i Norge om å fungere som vertskap slik at Sami
Giellagaldu etableres som fast organ tilknyttet Sametinget, slik NÄS-arbeidsgruppa
foreslår i rapporten.
att Plenum ved SPR anbefaler sametingene om å folge opp dette vedtaket og straks
igangsette 110dvendige tiltak slik at Sam.i Giellagaldu kan etableres som fast
normeringsorgan for de samiske språkene i l0pet av 2020.
att Samisk Parlamentarisk råd forutsetter at:
Alle sametingene offisielt deltar i samarbeidet slik at Sarni Giellagalu blir
etablert som sametingenes felles språksamarbeidsorgan der virksomheten
fungerer som grenseoverskridende normeringsorgan for de samiske språk
Sametingene har grundigere forhandlinger om felles vedtekter til Sam.i
Giellagaldu og skriver under på samarbeidsavtalen.
Det årlige budsjettet for Sami Giellagaldu forhandles mellom sametingene.
Det blir etablert et styre for Sami Giellagaldu, der alle de representative
sametingene har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer hver. Sametingene
oppnevner deres styrernedlemmer og vararnedlemmer ut fra gjeldende
sametingssystem.
Sami Giellagaldu har språkarbeidere fra alle de representative landene, slik at
rnajoritetsspråkenes påvirkninger, samt behovene og utfordringene tiI de ulike
samiske språk tas hensyn til i norrneringa i alle tre land.
SPR anbefaler statene og sametingene å jobbe motat Sami Giellagaldu får tildelt
n0dvendige 0konomiske ressurser, slik at Sarni Giellagaldus virksomhet kan
fungere etter valgt organisasjonsmodell.
att Virksomheten til Sami Giellagaldu fortsetter å fungere i nåvrerende form, som nevnes
i sarnarbeidsavtalen mellom sametingene og arbeidsordningen til Sami Giellagaldu,
frem til den nye organisasjonsmodellen er på plass.
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Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att påbörja arbetet med att följa upp SPRs beslut gällande
etablering av Sami Giellagaldus organisering till Sametinget i Norge.

att

förnya samarbetsavtal med Sametingen i Norge och Finland för 2020 så att Sami
Giellagaldus verksamhet kan fortsätta

att

beakta ume- och pitesamiska språkens behov i samarbetsavtalet,

att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan om finansiering av
samnordiskt språkarbete inom ramen av Giellagaldu,

att

delegera till styrelseordföranden och vice styrelseordföranden godkänna
hemställan.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 170

Ändrat datum för styrelsesammanträde i december 2019
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-09-12, § 171

Enligt fastställd sammanträdesplan ska styrelsesammanträdet i december månad äga rum
den 10 -12 december 2019.

Styrelsen beslutar
att

ändra datum för styrelsesammanträdet till den 16 -17 december 2019 i Stockholm,

att

inbjuda nämndsordförandena till sammanträde den 18 december,

att

inbjuda representanter från oppositionen till sammanträde den 19 december.
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