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Redovisning av möten

Datum

Ledamot:
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Per Olof Nutti Stivrasagadoalli
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Sthlm
Sthlm
Staare
9/9
Staare
10/9
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Rapport om möten för period 2019-04-01-2019-10-18
2019 Internationellt år för urfolksspråk
UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sa.pmis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Den 23-26 juni hölls ett nordamerikanskt och arktiskt regionalt möte angående IYIL för att
bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för IYIL till FN:s generalförsamling. På mötet
deltog representanter för stater, urfolk, urfolksorganisationer, ideella organisationer,
akademiker, forskare, och internationella samarbetsorganisationer från Nordamerika och
västeuropeiska Arktis. Sametingets vice styrelseordförande tillika språknämndens
ordförande deltog på mötet som representant för svenska Sametinget och utsågs till en av
mötets två rapportörer. Under mötets gång har språknämndens ordförande framfört de
synpunkter som språknämnden prioriterat vid nämndsmötet den 13-14 juni.
Sametingets styrelse har på förslag av språknämnden genom skrivelse till regeringen
framfört behov om medel utöver ordinarie anslag för att genomföra arrangemang som
synliggör och stärker de samiska språken under urfolksspråkåret 2019.
Den 18 april 2019 beslutade regeringen att uppdra till Sametinget att under 2019 genomföra
språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma IYIL och beviljade 800 000 kr för det.
Sametingets styrelse beslutade den 11-13 juni 2019 att uppdra till språknämnden besluta om
genomförande av regeringsuppdraget. Aktiviteter som ska genomföras inom uppdraget är
ett samnordiskt arrangemang för språkarbetare och översättare under oktober 2019, ett
riksdagsseminarium under november - december 2019 och ett språkseminarium under
november 2019 för att göra en kartläggning av de samiska språkens behov.
Den 9-10 oktober genomfördes norska, svenska och finska Sametingens och Giellaga.ldus
gemensamma språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare som en
aktivitet innanför IYIL. Språknämnden representerades av ordföranden som höll ett
öppningsanförande på sydsamiska. Se bilaga l.
Övriga aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 är under planering av Språknämnden och
kansliet. Språkseminariet ska genomföras den 12-14 november i Luleå och
riksdagsseminariet genomförs den 4 december.
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Sami Giellagaldu
Frågan om Giellagaldus organisering och finansiering har under länge tid
behandlats politiskt inom respektive Sameting, på SPR nivå och på de årliga
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mötena mellan Sametingens presidenter och ansvariga ministrar i respektive land.
Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor, NÄS, har 2018 på uppdrag av ansvariga
ministrar och Sametingspresidenterna haft en arbetsgrupp med mandat att utarbeta förslag
på organisationsmodell som bäst gagnar det samnordiska arbetet med samiska språkens
terminologi och normeringar.
Sami Giellagaldus verksamhet är idag vad gäller beslut underordnat SPR. Det är SPR som
beslutar i frågor gällande Sami Giellagaldu, t ex stadgar och arbetsordningar men även vilka
som ska sitta i språksektioner efter förslag av Sametingen.
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.
SPRs råd hanterade Sami 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 virksomheten til Sami Giellagaldu på
best måte, og velger denne modellen som framtidig organisasjonsmodell for Sami
Giellagaldu.
Plenum ved SPR vedtar å fortsette med omorganiseringa av nordisk
att
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 n0dvendige tiltak slik at Sami 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 Sami Giellagalu blir
etablert som sametingenes felles språksamarbeidsorgan der virksomheten
fungerer som grenseoverskridende normeringsorgan for de samiske språk.
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Sametingene har grundigere forhandlinger om felles vedtekter til
Sam:i Giellagaldu og skriver under på samarbeidsavtalen.
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Det årlige budsjettet for Sami Giellagaldu forhandles mellom
sametingene.
Det blir etablert et styre for Sam:i Giellagaldu, der alle de representative
sametingene har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer hver. Sametingene
oppnevner deres styremedlemmer og varamedlemmer ut fra gjeldende
sametings system.
Sami Giellagaldu har språkarbeidere fra alle de representative landene, slik at
majoritetsspråkenes påvirkninger, samt behovene og utfordringene til de ulike
samiske språk tas hensyn til i normeringa i alle tre land.
SPR anbefaler statene og sametingene å jobbe motat Sami Giellagaldu får
tildelt n0dvendige 0konomiske ressurser, slik at Sam:i Giellagaldus virksomhet
kan fungere etter valgt organisasjonsmodell.
Virksomheten til Sam:i Giellagaldu fortsetter å fungere i nåvaerende form, som
att
nevnes i samarbeidsavtalen mellom sametingene og arbeidsordningen til Sam:i Giellagaldu,
frem til den nye organisasjonsmodellen er på plass.
Sametingets styrelse fortsätter arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu i
samarbete med sametingen och regeringarna i respektive land.

Officellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk

Vid en ceremoni och språkfest på Silvermuseet i Arjeplog den 20 augusti godkändes den
pitesamiska ortografin officiellt. Ortografirapporten från den pitesamiska arbetsgruppen,
underställd Sam:i Giellagaldu, överlänmades till Marko Marjomaa, chef för Giellagaldu.
Moderator Fia Kaddik och pitesamen Tage Rankvist framförde jojk med anknytning till Pite
älv /Bi dum iedno. Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd från Norge, höll ett anförande. Ca

70 personer deltog. Språknämndens ordförande höll ett anförande, se bilaga 2.
Den pitesarniska arbetsgrupp bestående av fyra språkarbetare; Ole Hemik Magga, Bruce
Moren Duollja, Inger Fjällås och Peter Steggo, har arbetat med att formulera och normera
den pitesamiska ortografin.
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Sametingets språkstrategi
Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet med språkstrategi för

Sametingets verksamhet.
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I det arbetet har det framkommit att det finns behov för en generell språkstrategi för de
samiska språken, samt underliggande handlingsplaner kopplade till strategin.
Som en del 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
samråda med den samiska allmänheten om förutsättningarna för de samiska språken.
Resultaten från kartläggningen och konferensen kommer sammanställas till en redovisning
över de specifika förutsättningarna och behoven för utveckling som nord-, lule-, pite-, umeoch sydsamiskan har. Sammanställningen kommer utgöra underlag för att utarbeta förslag
till Sametingets språkstrategi.
Vice styrelseordförande och kansliet är i dialog med kulturdepartementet angående
eventuella ytterligare uppdrag till Sametinget kopplade till arbetet med de samiska språkens
bevarande.

Utredning Samisk språklag
I december 2018 presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor
om Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.

Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Språknämnden och kansliet har påbörjat arbetet med ett underlag och en hemställan för en
samisk språklag med rapporten som grund.

Sametingets riksdagsseminarium "Samiska språkens möjligheter och utmaningar"

Den 13 juni 2019 arrangerade Språknämnden sitt återkommande riksdagsseminarium om
samiska språk, som vanligtvis arrangeras årligen i samband med att Sametingets
lägesrapport om de samiska språken överlämnas till regeringen.
Seminariet fokuserade på Sametingets arbete med samisk språklag, insatser för högre studier
i samiska, behovet för fler samiskalärare och utökning av samiska språkcentra.
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Seminariet riktade sig till alla riksdagsledamöter, men särskilt till de ledamöter
som sitter i konstitutionsutskottet, kulturutskottet och utbildnmgsutskottet. Ca
femton-tjugo riksdagsledamöter deltog på seminariet.
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Efter seminariet genomförde språknämnden möten med enskilda riksdagsledamöter.
Vice styrelseordförande deltog på arrangemanget.

Överlämnande av Sametingets skuggrapport till Europarådets expertkommitte angående
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Vice styrelseordförande överlämnade den 10 oktober 2019 Sametingets skuggrapport till
Europarådets expertkommitte om hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden enligt den
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Eftersom samernas rätt som urfolk är mer omfattande och inkluderar andra områden än för
nationella minoriteter; exempelvis landrättigheter och självbestämmande, rekommenderar
Sametinget i skuggrapporten att sätta speciellt fokus och betoning på Sveriges
implementering av det samiska folkets rättigheter som ett urfolk i Sverige.
Sametinget ville under mötet lyfta de viktigaste delarna i varje del av skuggrapporten, bl.a.
urfolksstatusen och samisk språklag, minoritetsspråkslagstiftningen, språkcentrum,
utbildnmg, diskriminering, media, kultur, Giellagåldu. Expertkommitten valde att avsätta en
stor del av mötestiden till att diskutera myndigheten Sameskolstyrelsens verksamhet.

God ortnamnssed

Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogranunet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och folkminnen (ISOF),
från och med 1:a oktober 2018 har ansvar att yttra sig om i ärenden om fastställande av
samiska ortnamn och samiska personnamn.
Samråd med ISOF har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.
Anpassnmgar i verksamheten görs för att resurser kan avsättas för detta ansvarsområde
utefter behov.
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Samiskt förskoleprojekt SaMOS (Sami manat odda searvelanjain)
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Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett
förskoleprojekt. Sametinget i N arge planerar projektet och dess mål är att samisk
filosofi ska utgöra underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som
naturfilosofi, språk, kultur, ledarskap och traditionell kuuskap är bärande element i det
pedagogiska arbetet.

Sametinget förbereder tillsammans med Sameskolstyrelsen och de norska och finska
Sametingen en projektansökan till Interreg Nord för att möjliggöra deltagande från finsk och
svensk sida av Sapmi i projektet.

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

Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner
Skolverket arbetar kontinuerligt med att analysera skolans styrdokument.
I juni 2018 beslutade de att se över kurs- och ämnesplaner. Inriktningen på arbetet är att
skapa bättre balans mellan faktakuuskaper och förmågor, se över att det finns en rimlig
balans mellan innehåll och tid för uudervisning samt att skapa förbättrade kuuskapskrav för
att underlätta betygssättningen. Arbetet bygger på en behovsanalys som Skolverket gjort.
Under våren 2019 har konkreta förslag tagits fram i olika ämnen.
Sametinget har deltagit i en referensgrupp angående revidering av kurs- och ämnesplaner i
samiska.
Den 25 september 2019 har förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och
specialskolan samt reviderade ämnesplaner på gymnasial nivå skickats på remiss med frist
den 23 oktober. Sametinget förbereder och kommer att skicka in ett remissyttrande.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modern Samepolitik.
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Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan
Rannerud, Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för
arbetet.
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Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersöknmgar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Sametingets styrelse har godkänt en projektplan för utredningen. Styrgruppen har beslutat
att erbjuda tre kandidater uppdraget att genomföra utrednmgen. Processen att anlita de tre
personerna är igång.
Nästa styrgruppsmöte kommer genomföras tillsammans med de tre moderatorerna så snart
de är kontrakterade.
Ett referens gruppsmöte ska genomföras under Sametingets plenum i Haparanda. Varje
Sametingsparti får utse en representant till referensgruppen.

Kommitten Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
Kommitten har i uppdrag att under åren 2018 - 2021 planera, samordna och genomföra en
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Arbetet ska bidra till att utveckla
och stärka demokratin genom att öka delaktigheten, förankringen av och motståndskraften i
demokratin.
Kommitten ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att medverka, såsom
skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Huvuddelen av insatserna ska
genomföras år 2021.
Sametinget har till kommitten Demokratin 100 år föreslagit hur Sametinget kan bidra till att
stärka demokratin med utgångspunkt i demokratiska värderingar som jämlikhet, mänskliga
rättigheter och människors lika värde.
Förslaget syftar till att motverka fördomar, strukturell och individuell diskriminering samt
rasism, hot och hat mot samer i dagens samhälle genom riktade informations- och
utbildnmgsinsatser om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur, historia och rättigheter
som urfolk för målgruppen myndigheter och beslutsfattare.
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Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
9-11 apr
11 apr

Ort
Telefovdna
Länk

23 apr
24 apr
25 apr
7maj
Smaj

Telefovdna
Telefovdna
Stockhoalbma
Telefovdna
Stockhoalbma

9-10 maj

Oslo

14-16 maj

Giron

20-25 maj
20maj
21maj
22maj

Dearna
Telefovdna
Deama
Länk/Dearna

22maj

Dearna

22maj

Dearna

22maj
26maj
27-28 maj

Deama
Johkamohkki
Uksjuo

29maj

Skellefteå

3-5jun

Stockhoalbma

4jun
5jun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

11-13 jun
13jun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

13-14jun
lljun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

17jun

Telefovdna

Kommentar
Styrelsemöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
Sametingets instruktion
Styrelsemöte
Arbetsmöte med Kanslichef
Samråd med kommitten Demokratin 100 år
Styrgruppsmöte Oddaaigasas Samepolitihka
Referensgruppsmöte med Skolverket angående
revidering av kursplaner i samiska
Seminarium för förskoleanställda och andra
intresserade
Arbetsmöte om förskoleprojektet SaMOS med
Sameskolstyrelsen och norska och finska
Sametinget
Sametingets plenum
Styrelsemöte
Seminarium om Oddaaigasas Samepolitihka
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
Sametingets instruktion
Möte med referensgruppen för
Sanningskommission
Möte med riksdagsledamot Jonas Eriksson om
riksdagsseminarium om samiska språk
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Ordförandeberedrung inför språknämndsmöte
Barents Working Group of Indigenous Peoples'
Congress och Summit
Möte i Strukturfondspartnerskapet för Övre
Norrland
Deltagande på Svenska Samers Riksförbunds
landsmöte
Arbetsmöte, styrelsen
Fördjupad myndighetsdialog med Kultur- och
demokratiminister Amanda Lind
Styrelsemöte
Sametingets riksdagsseminarium "Samiska
språkens möjligheter och utmaningar"
Språknämndsmöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Styrgruppsmöte Oddaaigasas Samepolitihka
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen/språk och utbildrung
Redovisrung 2019-04-01-10-18

2019-10-18

Satncdiggi
Såmedigge
Sämiediggic
Saemledigkie

17jun

Telefovdna

18jun
18-19 jun

Telefovdna
Luleju

20jun
23-26jun

Victoria,

1-2 jul

British
Columbia,
Kanada
Visby

20aug
27-28 aug
2-4 sept
2 sept

Årjjatluovvi
Luleju
Stockhoalbma
Stockhoalbma

10 sept
11-13 sept
11 sept

Staare
Staare
Staare

12 sept

Staare/länk

17 sept

Telefovdna

17 sept

Telefovdna

18-19 sept
23 sept
23-24 sept

Haparanda
Telefovdna
Johkamohkki

25 sept
26 sept

Telefovdna
Telefovdna

2 okt
4 okt

Luleju
Årjjatluovvi

9 okt

Anar

Luleju

Arbetsmöte med kansliet om hemställan om
språklag
Styrelsemöte
Anförande på Sametingets samrådsmöte
angående minoritetspolitiska frågor
Språknämndsmöte
Nordamerikanska och arktiska regionala mötet för
UNESCO:s Internationella Urfolksspråkår för att
bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för IYIL
till FN:s generalförsamling.
Deltagande på Sametingets arrangemang i
Almedalen
Officiellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk
Språknämndsmöte
Arbetsmöte, styrelsen, närnndsordföranden
Deltagande på förhandlingarna i Girjasmålet i
Högsta Domstolen
Arbetsmöte med Sametingets ledningsgrupp
Styrelsemöte
Studiebesök till föreslagna tomter för Sametingets
parlamentsbyggnad
Möte med utredrungen om uppföljning av
minoritetspolitiken (Ku 2018:05)
Möte med Skolverket angående arbetet med
revidering av kursplaner i samiska
Arbetsmöte med Sameskolstyrelsen och norska
och finska Sametinget om ansökan för
förskoleprojektet SaMOS
Möte i Samiskt Parlamentariskt Råd
Styrelsemöte
Arbetsmöte med Sameskolstyrelsen och norska
och finska Sametinget om ansökan för
förskoleprojektet SaMOS
Ordförandeberedrung inför språknämndsmöte
Telefonmöte med Australiens ambassad angående
deltagande på IYIL-konferens i november
Språknämndsmöte
Anförande vid seminarium om de
tvångsförflyttades historia
Norska, svenska och finska Sametingens och
Giellagaldus gemensamma språkseminarium för
tolkar, översättare och andra språkarbetare
Sida 9 av 10

2

3

1

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen/språk och utbildrung
Redovisrung 2019-04-01-10-18

2019-10-18

Såmediggi
Såmediggc
Såmicdlggic
Saemledigkie

9 okt

Telefovdna

10 okt

Stockhoalbma

17 okt

Telefovdna

Dialogmöte med Kulturdepartementet om
språkuppdrag
Möte med Europarådets expertkommitte
angående granskning av Sverige utifrån
europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetsspråk
Ordförandeberedning inför styrelsemöte

Bilagor:
1. Anförande vid norska, svenska och finska Sametingens och Giellagåldus
gemensamma språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare, 2019-

10-09
2. Anförande vid officiellt godkännande av pitesarniskt skriftspråk, 2019-08-20
3. Anförande vid seminarium om de tvångsförflyttades historia, 2019-10-04

Sida 10 av 10

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ange enhet, dvs styrelse/nämnd
Redovisning

,.

~

2018-xx-xx

\!,.;i
Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

Rapport till plenum om möten för period 2019-05-15 -

2019 - 09 -04

Område / titel/representant
Kultur, Anders Kråik

Datum
15/5

Kommentar
Ort
lvföte
med Östersunds kommun angående
Östersund

Bilaga

. parlamerits.byggna4
20- 23/5
3/6
4/6
5/6
10/6
11/6
11-13/6
18/6
26/6

Plenum
Tärnaby
· . Deltagande på SSR hmdsmöte
Sthlm
Möte statsrådet Amanda Lind
Sthlm
Myndighetsdialog Kulturdepartementet
Sthhn
Arbetsmöte sanningskommission __
Sthlm
. §föte n1~.<f k11ltul'.cleparten1entet
Sthlm
Styrelsemöte
Sthlm
Styrmöte telefon
Möte Strukturfond
Ånge

Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum
26/6

Kommentar
Ort
Kautokeino
MöteSPR:s
arbetsgrupp
om
gränshinder

28-29/8

Tromsö

Möte kommitten Nationella symboler

2-4/9
15/16/10
10-13/9
23/9
1-3/10
7-8/10

Sthlm
Kiruna
Östersund
Tele
Sthlm
Sthhn

Arbetsmöte
Kultur sapmi
styrelsemöte
styrelsemöte
Girjas mot staten
Girj as mot staten

Sida 1 av 2

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ange enhet, dvs styrelse/nämnd
Redovisning

2018-xx-xx

Sämediggi
Sämedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

Sida 2 av 2

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelse/Näring
Redovisning

,.

2019-10-27

~

)

\t,✓'
Såmcdiggi
Sämedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Rapport till styrelsen för period 2019-09-14- 2019-10-30
Under perioden 14 september till 30 oktober har hållits ett antal möten inom olika områden.
Möten med Länspartnerskapet fortsätter och vikten av att Sametinget deltar är stor. I
Länspartnerskapet behandlas främst länets utveckling och då framför vi vikten av att
samiska näringar ges tillräckligt utrymme. Partnerskapet har även samarbete med
Västerbotten och Barentsregionen varför arbetet har ett brett spektra. Länets vision med
klimat och energistrategi granskas av Sametinget utifrån de samiska näringarnas möjligheter
till utveckling och på sikt även överlevnad. Yttranden har lämnats in och frågan skall
remissbehandlas.
Möten har hållits med Näringsnämnden och Näringspolitiska strategin har lämnats för en
remissomgång och därefter har remissvaren arbetats in och ett förslag lämnats till styrelsen.
Fortsatt dialog angående Skogssamerättsutredningen och uppföljning sker senare under
hösten men EU arbetet måste prioriteras. Möten med Eu-sakråd har hållits.
Möte med SVT har genomförts.
Fortsatt dialog angående arbetet med Muonio, planering för ett avslut och beslut om
åtgärder återstår. Ett samordnande möte med samebyn hölls 8 oktober.
Frukostseminarium i riksdagen ordnat av Isak From med gruvor som ämne har hållits, Jan
Rannerud lyfte vikten av att ILO169 med flera konventioner nu ratificeras.
Möte med Civil Right Defenders på organisationens begäran där olika frågor lyftes bland
annat om möjligheten till utökat samarbete.
Jan Rannerud har deltagit nnder parlamentarikerkonferensen i Haparanda.
Jan Rannerud representerade Sametinget under invigningen av Barents Rescue 2019.
Styrelsemöte via telefon har hållits.
Planering inför möte med Näringsdepartementet om statliga bolag pågår liksom möten med
Näringsdepartementet vad gäller arbetet med motionen om Muonio sameby.

Datum
I 20190916-18.
20190923
• 20190923

Ort
·. Håp~andi
Telefon
'Telefon

Kommentar
9:de Bareritsparlamentarikerl<oriferet1Sen
Styrelsemöte
Möte Näringsnämnden

Sida 1 av 2

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelse/Näring
Redovisning

2019-10-27

Såmediggl
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

20190924-25
20190927
20191004
2019l007
20191007
20191008
20191016
20191017
20191017

Barents Rescue VIP
Panell under EU-sakrådet
Möte med SVT och Oddasat
Yttrande över Norrbottens Miljö och
klimatstrategi
Möte Näringsnärnnden
Arlanda
Möte Muonio sameby
Syöldete
Tj åsskasulla Riksdagsseminariurn om gruvor
Tjåsskasulla Övervakningskornrnitten.
Tj åsskasulla Möte _med Ci_v-il Rights J)efend:ers ..
Giron
Tjåsskasulla
Giron
Malage

Ansvarsområde Näring/ styrelseledamot Jan Rannerud

Sida 2 av 2

Tal

Yttrande

Anförande

Redovisning av möten
Ledamot:
Tidsperiod:

Marita Stinnerbom

Datum

Ort

Kommentar

3 april
7-8 april
15 maj
20-23 maj
5 juni
13 juni
24 juni
9 aug
16-17 aug
2 sept
10 sept
11 sept

Stockholm
Umeå
Östersund
Tärnaby
Stockholm
Stockholm
Luleå
Lycksele
Umeå
Stockholm
Östersund
Östersund

2 okt
4 okt
7-8 okt
9 okt

Stockholm
Arjeplog
Stockholm
Stockholm

1
Riksdagseminarie om rovdjur
Sametingets rådslag- konferens
Möte med Östersunds kommun
Plenum
Myndighetsdialog med Kulturministern
Möte med SKL
Samrådsmöte med regionNorrbotten
Återbegravning av kvarlevor
Invigning av biosfärsområde Vindelälven- Juhtatdahka
Girjas huvuförhandling Högsta domstolen
Möte med Ledningsgruppen
Möte med arktitekten oxh Östersunds kommun om platsen för
Parlamentsbyggnaden
Girjas huvuförhandling Högsta domstolen
Seminarie om de tvångsförflyttades historia
Girjas huvuförhandling Högsta domstolen
Möte med Centerpartiets partiledare Annie Lööf och vice partiledare
Anders w Jonsson samt ledamot i justitieutskottet Johan Hedin.

9-11 april Kiruna
11 april Länk
23 april Telefon
20-25 maj Dearna
4 juni
Stockholm
11-13 juni Stockholm
11 juni
Stockholm
18juni
Länk
Stockholm
3 sept
11-13 sept Staare
23 sept Länk

190401--191010

Bilaga

Styrelsemöten
Styrelsemöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om Sametingets instruktion
Styrelsemöte
Plenum
Arbetsmöte Styrelsen
Styrelsemöte
Dialogmöte med kulturdepatementet om konsultationsordningen
Styrelsemöte
Arbetsmöte Styrelsen
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Redovisrung av möten

Datum

Ledamot:

Britt Sparroclc

Tidsperiod:

190610-191021

Ort

Kommentar

190610
Stockholm
190611--1, Stockholm
190611

Stockholm

Telefon
Telefon
Stockholm
190902
Stockholm
190903
Stockholm
190904
190911--1, Staare
Telefon
190923
Storuman
191008
Storuman
191008
Storuman
191009
190617
190619

Bilaga

Arbetsmöte, Styrelsen
Styrelsemöte
Möte med Socialdepartementet angående fortsatt delfinansiering av
Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Möte arbetsgruppen för Ny samepolitik
Politisk referensgrupp - Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Arbetsmöte, Styrelsen - Högsta domstolen - Girjasmålet
Arbetsmöte, Styrelsen
Arbetsmöte, Styrelsen, möte med nämndsordförandena
Styrelsemöte, Styrelsen
Styrelsemöte
Hälso- äldre och idrottsnärnndens möte
Styrgruppen för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Samiskt hälsoseminarium

CHEFSRAPPORT
STAB, EKO/ADM

$,····. t

\&'#,.,.,,,i
Samedlggi
Samedigge

PERIOD: 20190901-20191031

Samiediggie

Saemiedlgkie

.

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

--·-·-- ~ - - -~---~·~··

Stab

7 522 tkr

'

--

11518tkr

i

8 068 tkr

I..-..-----

Eko/adm

Kommentar

11 796 tk

--~

--

I

Personalkonferens kommer genomföras i
december vilket kommer medföra budget i

;;laos ,a åreW sl,t

j

ostnader för alt sakerstalla efterlevnad av
DPR kommer att medföra budget i balans

--~d årets slut.

--~ __

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

1€1\M@;@;Mtb111~11~Mf4efp
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

Ii

Ökat politiskt och förvaltningsmässigl självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället

o
o

Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksamman det internationella urfolksspråkåret under

2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudies/öd, aktiviteter som främjar språket

2

6.

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

AKTIVITETER UNDER PERIODEN
Aktiviteter under perioden september- oktober har bestått av ordinarie arbetsuppgifter samt
rekryteringar och planering av de regeringsuppdrag som inkommit under juni-juli.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
•

Inga avvikelser gentemot plan fanns under perioden.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC.
1 oktober inlämnades den sista !SK-rapporten för 2019 till regeringen där det bland annat framkommer att
Sametinget fortsätter arbeta för att avtalet med Statens service center (SSC) ska efterlevas. Under mötet
informerades att Sametingets kostander för avtalet kommer att öka ytterligare då kostnader för
systembyte samt behov av regisrering av arvodes- och reseräkningar för Sametingets politiker och
uppdragastagare tillkommer.
Rekryteringsarbete för tjänsterna Avdelningschef språk- och utbildning, vikarierande
personalsamordnare, digital strateg och bibliotekskonsulent pågår.

UPPDRAG TILL KANSLIET

•

Pensionsersättningar till förtroendevalda inlämnat till styrelsen för beslut styrelsemöte 2019102920191031

•

Beredning av ny kansliordning pågår

•

Upphandlingsunderlag av tjänst forskningspolitiskt handlingsprogram bereds.

•

Uppdrag skrivelse regeringen angående regeringens forskningspolitik inlämnad styrelse.

•

Planering och upphandling uppdrag jämställdhetskartläggning pågår.

•

Sanningskommission - förslag till projektbeskrivning framtagen.

ÖVRIGT (MÖTEN MM.)

Stab
•

Styrelsemöte Staare 10, 11, 12, 13 september

•

Avdelningsmöte stab 26-26 september

•

Möte kulturdepartementet ang UPR processen

•

Ordfberedning 17 oktober Giron

•

Medarbetarsamtal

Eko/adm
•

3

Styrelsemöte Staare

4

•

Taktiskt möte med Statens servicecenter

•

Samverkansdag med Statens servicecenter

CHEFSRAPPORT
KULTUR

.,;.,"'1"

;

\&'4'.,_,,;..i
Såmediggi
Sfunedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

PERIOD: 20190901- 20191031
Utfall för
perioden

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Kultur

3043

2137

Kulturnämnd

480

316

Kommentar
.

Vakant tjänst

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

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

., .

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

•

Livskraftigt
o
o
o

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

2

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

Kulturverksamhet (uppdrag, samverkan, uppföljning, bevakning, samråd):
Biblioteksverksamhet

Utredning Samernas bibliotek
Regeringsuppdrag till Sametinget att analysera och utvärdera verksamheten vid Samernas
bibliotek, samt ge förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket. Utredningen inlämnades
2018. Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att ge förslag till åtgärder utifrån utvärderingens
slutsatser. Även kulturnämnden ska höras. Pågår.

Projekt Polarbibblo
Susanne ldivuoma och Sylvia Sparrock ingår i styrgruppen för Polarbibblo som leds av
Regionbiblioteket i Norrbotten. Polarbibblo är en webbsida där barn kan skriva själva på sitt
språk. Susanne deltog på styrgruppsmöten 14/1, 23/8 och 22/10.
Projekt e-boksapp
Kungliga biblioteket har ett projekt för utveckling av en e-boksapp på flera språk, däribland
samiska. Ett första samråd med samiska representanter hölls den 19 juni 2019. På mötet deltog
Susanne ldivuoma, Birgitta Edeborg (biblioteket) samt Ingrid Inga (kulturnämnden).

Samråd med Statens kulturråd
Statens kulturråd har fått i uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella
minoritetsspråken. Susanne ldivuoma har deltagit på ett rundabordssamtal om litteraturuppdraget
den 31 januari. Där framfördes att utgivningen av samisk litteratur bör stärkas, då utgivningen är
för liten i dagsläget. Ett nytt samråd hölls den 9 september i Kiruna, då ett tjugotal samiska
representanter deltog. För Sametingets räkning deltog Birgitta Edeborg (bibliotekarie).

Repatriering av samiska kvarlevor och Sametingets etiska råd

Lyckseleprocessen
Lis- Marie Hjortfors företräder etiska rådet och Sametinget i styrgruppen för repatriering av 25
samiska skallar i Lycksele. I styrgruppen ingår Lycksele sameförening, Lycksele kommun,
Västerbottensmuseum, Skogsmuseet, Länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Även Mikael
Jakobsson, sammankallande i etiska rådet, deltar i processen genom Liksjuon samiensiäbrrie.
Äterbegravningen har ägt rum den 9 augusti 2019. Projektet är i slutfasen och en redovisning ska
göras till Statens kulturråd som har finansierat projektet.
Vägledningar
Riksantivarieämbetet har fått i regeringsuppdrag att utarbeta vägledningar för museerna dels om
mänskliga kvarlevor, dels om återlämnande av vissa kulturföremål. Kulturavdelningen deltar på
deras samrådsmöten. Ett sådant möte hölls den 10 maj. Från Sametingets sida framfördes att
Sametinget är förvaltande myndighet för samiska sakfrågor och vid frågor som rör samiskt
kulturarv bör det framgå att vi ska kontaktas och det behöver framgå i vägledningarna. Antalet
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ärenden om repatriering/ återföranden av samiska mänskliga kvarlevor kommer att öka och en
mekanism för processen med medel för ändamålet behöver byggas upp. RAA vill ha ett
regeringsuppdrag att starta ett nationellt råd för repatrieringsfrågor på ett likartat sätt som Nya
Zeeland har. Det behövs även ett nätverk eller etiskt råd för museer att vända sig till vid frågor om
forskning och provtagning på mänskliga kvarlevor.

Etiska rådet
Etiska rådet har hittills haft fem möten under året. Rådet har planerat att hålla ett seminarium i
samband med plenum i november för att diskutera riktlinjer för arbetet med samiska mänskliga
kvarlevor.
Svenska kyrkans rundabordssamtal
Svenska kyrkan inbjöd till rundabordssamtal den 9 april i Uppsala om samiska kvarlevor. Deltog
gjorde bland annat Sametinget, Lycksele kommun, Lapplands pastorat, Åjtte Svenskt fjäll- och
samemuseum, Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet och Statens
historiska museum. Samtalet handlade om återlämnade av samiska kvarlevor och hur man ska
gå vidare i en fortsatt process, att läka och försona historiska övergrepp som kyrkan harvarit
delaktig i mot samerna. Ingrid Inga och Nils Johan Labba deltog för Kyrkans samiska råd, Mikael
Jakobsson och Ros-Marie Huuva för Sametingets etiska råd och Tanja Sevä som tjänsteman.
Lycksele kommun representerades av Adriana Aurelius som är projektledare för den pågående
repatrieringsprocessen i Lycksele. Vid samtalet talades om vikten av ett samlat ansvar och
mekanism som fastställer finansiering och riktlinjer för repatriering och återförande av mänskliga
kvarlevor till den samiska befolkningen. Att respektera urfolksrätt och samiska befolkningens vilja
att ställa allt till rätta och att möta motstånd ifrån institutioner som innehar human material. Del
framförs att ledarskapet för repatrieringsfrågorna behöver klargöras. Ifrån samiskt håll framhölls
att Sametinget ska vara huvudansvarig för del samiska kulturarvet.

Kranium utan skalltak
Regeringen beslutade 2009 att Statens historiska museer till Sametinget ska överlåta ett kranium
utan skalltak (SHM 34661, lid. 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 (1.2.6-2016-836) till
Sametinget om hur kvarlevan praktiskt ska hanteras och överlämnas till Sametinget. 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.

Arbetsgrupp för SPR Kulturarv
SPR har infört arbete med samiska immateriella kulturarv i sin verksamhetsplan, och uppdragit till
Sametingen att utarbeta underlag för detta. Sametingen, Samerådel, Samiska Konstnärsrådet
och Såmi Duodji höll ett möte i Kautokeino den 27-28 mars. Där beslutades att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp för att utarbeta underlaget till SPR. I arbetet ska ingå utarbetande av
etiska riktlinjer för samiska immateriella kulturarv samt gemensamt arbete inom WIPO och
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv. Arbetsgruppen har haft möten 3/6 i
Rovaniemi. och 18/1 O i Kiruna.
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Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv
Susanne deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med ansvariga
myndigheter och institutioner. Samrådsgruppen ska ha möte den 27/11, Stockholm. Norska
Kulturrådet och norska Sametinget håller en workshop om WIPO och Unescokonventionen för
immaterielal kulturarv den 13-15 november i Karasjok. Inbjudan riktar sig till institutioner och
organisationer.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen
I arbetsgruppen ingår Nils- Johan Labba (kulturnämnden) och Anders Kråik (styrelsen) från
Sametinget. Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag för samisk nationalscen som överlämnats
till kulturdepartementet. I underlaget beskrivs uppdraget idag och hur uppdraget som
nationalscen bör se ut och vilka resurser som krävs för att bilda en samisk nationalscen.
Arbetsgruppen har även inbjudit kulturministern till möte kring detta. Ett möte är inplanerat den 15
november i Luleå.

Kultursamverkansmodellen (samråd med Statens kulturråd, landsting och regioner):
Sametinget deltar i samråden i syfte att lyfta de samiska frågorna i regionernas arbete med
kulturplanerna. Sametingets kulturnämnd hade möte med Statens kulturråd och företrädare för de
nordligaste regionerna, i samband med kulturnämndens möte i Umeå den 5-6 mars.
Kulturnämnden framförde vikten av att regionerna synliggör och fördelar medel till samisk kultur i
sina kulturplaner. Ett nytt möte är planerat till nästa år. De tre Sametingen, Samerådet och
Samiska konstnärsrådet inbjöd de tre ländernas Kulturråd till ett gemensamt möte den 3 juni i
Rovaniemi för att informera om samisk kultur och de möjligheter och utmaningar som samisk
kultur möter när det gäller de tre ländernas olika bidragsgivning till samisk kultur. Detta var ett
första möte och nytt möte inplanerades till nästa år.

Handläggning av bidrag till samisk kultur (löpande verksamhet)

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

Remisser
Kulturavdelningen har inlämnat följande remissvar:
Remiss rapporten Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi (dnr.
2019-832)

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC.
Ingela Kyrö har börjat som kulturhandläggare den 1 oktober. Vikarierande kulturhandläggare är Ragnhild
Lind från Tåga konsult som fortsätter till årsskiftet på 50 %. Sametinget har förlängt avtalet med Åjtte
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gällande köp av bibliotekarietjänst på 50% till Samernas bibliotek (Birgitta Edeborg). Avtalet gäller året
ut. Rekrytering av bibliotekskonsulent har påbörjats. Sista ansökningsdatum var den 9 september. Atta
ansökningar inkom varav tre kallades till intervju.
ÖVR_IGT (MÖTEN MM.)

Avdelningen: 4-5/9 Stockholm, 13/9, 23/9, 11/10.
Kulturnämnden: ordförandeberedning 20/9, nämndsmöte 8-9/10 Jokkmokk.
Etiska rådet: 16/9, 24/1 O
NAS-möte, 2-3/9, Nikkaluokta
Forum för levande historia, 11/9. Föredragning om rapporten Rasism mot samer.
Möte med Svenska kyrkan i Lycksele inför återbegravning av kranium utan skalltak, 18/9,
Lycksele
Uppföljningsmöte med jämställdhetsministern och andra myndigheter angående
jämställdhetsarbete inom myndigheter (JiM), 1/10, Stockholm
Konferens om återförande av samiska samlingar (Bååstedeprojektet), 3-4/10, Oslo
Nordisk samisk kulturkonferens för kulturarbetare KulturSapmi, 16-17/10 Kiruna
Workshop projekt audiovisuella samiska samlingar, 22/10, Jokkmokk
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CH FSRAPPORT
NÄRING
Såmediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiediglde

PERIOD: 20190901 - 1024

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Näringsavdelningen
Näringslivsavdelningen finansieras via
externa medel

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

(2010:868).

Med utgångspunkt har följande övergripande verksamhetsmål utarbetats:
•

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

•

Livskraftigt
o
o
o

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

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

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

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

AKTIVITETER UNDER PERIODE:N JUNI - AUGUSTI 2019

Insatser - Landsbygdsprogrammet

Kompetensutvecklingsprojektet Samisk matkultur
Syftet med projektet är använda och utveckla den traditionella kunskapen om samisk mathushållning och hur
den samverkar med det omgivande samiska samhället som rennäring, jakt och fiske, duodji, samiska språket
etc. Vi behöver synliggöra och tillvarata samisk traditionell kunskap om samisk mathushållning och visa på
helheten i den samiska kulturen men också ta kunskapen in i 2020-talet och förädla den för att skapa nya
förutsättningar för nya produkter och nya användningsområden.
Målet är ökad företagartörmåga inom de samiska näringarna för att därigenom skapa flera arbeten.

•
•
•

Sametingets mål är också att genom projektet medverka till:
att kompetensutveckling sker inom hela det samiska området,
att skapa och erbjuda utbildningsinsatser etc. som engagerar och attraherar både befintliga och nya
samiska företag
att engagera en mångfald av utbildare för att tillgodose både eftertrågan samt kunskap och kompetens
Aktiviteter ska genomföras inom följande utvecklingsområden:
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•
•
•

Kompetensutveckling - traditionell samisk mat - tillvaratagande och beredning samt olika förädlingsmetoder
Produktutveckling - omsätta traditionella kunskaper som blir till nya produkter.
Företagsutveckling, produktions- och konceptutveckling i samarbete med flera branscher (duodji,
besöksnäring, design, musik etc.)
Aktiviteterna kommer att ske dels genom regionala kurs-/utbildningstillfällen då det samiska området har lite
olika traditioner men också dels genom gemensamma kurs-/utbildningstillfällen, rådslag, branschträffar där allt
samlas på ett ställe. Sametingets ambition med projektet är dels att bidra till kompetenshöjning av del olika
företagen, men också ge möjlighet till nätverkande och kunskapsöverföring mellan varandra och då är
gemensamma träffar ett viktigt instrument.

september - oktober 2019:
Projektet rullar på med följande aktiviteter:
•
•
•

11-13 oktober Storuman: Ung företagarskola i samarbete med Saminuorra. Kursledare Mattias
Berglund, Avki. 18 deltagare
15-16 oktober Jukkasjärvi: Samisk hållbar turism och mattradition i samarbete med Nils T Nutti
och Lennart Pittja. 14 deltagare
22-23 oktober Are: samma som ovan

Insatser LB
Till 15 oktober har 170 ärenden kommit in varav 90 bifall.

I Total budget

Beviljat stöd

I Utbetalt stöd

Kvar att besluta om

I 79 708669

27 651 871

I 11 679 554

52 157 549

Medlen i två åtgärder - startstöden och investeringsstöden för rennäringen är slut.
Sametinget ansökte för ett år sedan att få omfördela medel från Åtgärd investeringsstöd flera jobb till
Startstöden. Beslutet har nu kommit från Jordbruksverket (en ändring som kommissionen har godkänt)
och en omfördelning har godkänts på 3 000 000 kronor. Det innebär att vi nu kan gå ut och informera om
att det finns ytterligare 12 stöd att söka.

EU 2021-2027
Landsbygdsprogrammet
Nästa programperiod för Landsbygdsprogrammet beräknas komma igång tidigast 2022. Som en
konsekvens av detta så vet vi inte heller hur överlappningstiden ser ut från att denna programperiod tar
slut.
Sametinget har representerat vid Näringsdepartementets 4:e saksråd. Sametinget har även lämnat in ett
särskilt yttrande över förslag till SWOT-analys med tillhörande behovslista då vi ansåg att de samiska
frågorna inte hade beaktats. Näringsdepartementet har gett oss möjlighet att komma in med
förtydliganden och kompletteringar och detta har gjorts.
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Sametinget ingår i Jordbruksverkets sambetsgrupp för investeringar i nästa program. Gällande behoven
för framtida startstöd och investeringsstöd har Sametinget lämnat in vår behovslista över stöden, men
särskilt fokus på rennäringen framtida behov. Vi har även påtalat vikten av att hålla ihop den samiska
regionen och inte fragmentera stödet på olika håll, allt enligt rekommendationerna från OECD-rapporten.
och den godkändes utan förbehåll. Rapporten är överlämnad till Näringsdepartementet.

Insatser - lnterreg

Den 6 september inbjöd Näringsdepartementet, tillsammans med sina kollegor från Norge och Finland till
möte angående lnterreg och nästaprogramperiod. Antalet lnterregområden kommer att minska och man
ville pröva iden om att slå ihop lnterreg Botnia-Atlantica och lnterreg Nord. för samiskt vidkommande
innebär inte det någon skillnad då det samiska området redan. nu sträcker sig från finsk-norsk-rysk sida
ner till ldre/Elgå i söder.
Sametinget representerades av näringsnämnden ordförande Stefan Mikaelsson samt undertecknad.
ingen från Sametinget i Norge eller Finland var representerade.
Gällande fortsatt arbete med lnterreg se underlag till beslut.

Underlag till RUS

Region Västernorrland har skickat ur remissförslag för sin RUS. Den är väldigt översiktlig så det har varit
svårt att reagera på. Därav ett översiktligt svar.
Region Västerbotten har haft dialogmöte i september. tyvärr kunde ingen närvara, men vi har erbjudits
tillfälle att reagera på det underlag som finns, innan remissomgången påbörjas efter nyår.
Region Jämtland har gett medel till Gaaltije kulturcentrum för att arbeta fram underlag utifrån samiskt
underifrån-perspektiv. Samebyarna har i möte med Landshövdingen uttryckt oro över den ordningen, att
rennäringens speciella behov inte kommer fram i den utredningen. Sametinget kommer naturligtvis att
vara remissinstans och kommer med vår sakkunskap att arbeta även med utifrån rennäringens behov
och utmaningar.
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC
Sjukskrivning på lnterregsekretariatet.
Anställning av medarbetare på timtid (max 50% anställning) för att arbeta med lnterreg. Uppdraget är
fram till beslutsmöte i januari 2020.
Utredning om nya lokaler är påbörjad och en enkät har gjorts bland anställda på östersundskontoret. En
utökad sökning av lokaler bland österuns fastighetsägare är genomförd. Arendet kommer därefter att
överlämnas till Kiruna och ekonomichefen för ytterligare åtgärd.

INFORMATIONSINSATSER
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Inga informationsinsatser.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)
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Datum

Verksamhet

Namn

190904 - 05

Avdelningsmöte, Stockholm (tillsammans med
rennäringsavd och kulturavd)

Kjerstin, Camilla, Sara,
Ingela

190906

Möte näringsdepartementet EU-saksråd - lnterreg

Ingela

190912

Landsbygdsnätverkets arbgrupp för
Ekosystemtjänster, Stockholm

Camilla

190924

Referensgruppsmöte Traditionell småskalig
matkultur, Stockholm

Ingela

190924

Webinarium, Ekosystemtjänster

Camilla

190930

Ledningsgruppsmöte, Stockholm

Ingela,

191001

Möte näringsdepartementet EU-saksråd - GAP

Camilla

191007

Näringsnämndsmöte, Stockholm

Ingela

CHEFSRAPPO
RENNÄRING
PERIOD: 20190601- 20190831

Såmediggi
Siimedigge
Samiediggie

~~------~-----~-~-----~---------------S_a_eml~edigkie

I Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

~lning
l.22RFA

113 915

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

•

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

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING

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

Rovdjursfrågor
Produktionsberäkningama och digitala tekniken för förvaltningsverktyget har förfinats och
under sensommaren har vidareutbildning skett för samebyarna. Sammanlagt har nu drygt 40
samebyar och 100 personer utbildats i verktyget.
Möten har hållits med Näringsdepartementet och Naturvårdsverket framförallt gällande vår
begäran om författningsändringar avseende toleransnivåer och förvaltningsverktyg. Även
licensjakt för järv på försök i Jämtlands län har avhandlats.
En samsyn har erhållits med naturvårdsverket för att inventeringsmetodik och
rovdjursersättning måste samordnas. Ett möte om nödvändiga studier och finansiering för att
bereda vägen för ett nya system kommer att hållas 29 oktober.

Klimatanpassning
Sametingets klimatprojekt med medel (lmkr) från SMHI pågår. Syftet är att främja
tvärsektoriellt samarbete med andra aktörer och få större möjlighet att bedöma helheten för
renskötseln utifrån klimat och kumulativa effekter (omvärldsfaktorer). Integrering av
klimatscenarier i RBP ska underlätta att ta beslut under osäkerhet och under olika årstider.
Kontroll-I-fixpunkter har nu genomförts i samtliga berörda samebyar. Dessa fixpunkter ska nu
matas in i en databas för säkrare klimatanalyser.
Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat medel till ytterligare 2 samebyar som kommer
att starta arbetet med att formulera en handlingsplan för klimatanpassning.

Samhällsplanering
Sametinget deltar som referensmyndighet i Energimyndigheten och Naturvårdsverkets
uppdrag (Miljömålsrådets beslut) om strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Hittills har
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diskussionerna kretsat kring hur Sametinget kan bidra med GIS-skikt för övergripande
konfliktanalys. Vid senaste mötet berördes framförallt hur rennäringen ska presenteras och
förstås i strategin och den nationella vägledningen som ska tas fram. Vi väntar nu på underlag
från de båda myndigheterna för att vi vår tur kan bidra med underlag hur vi vill att
renskötseln ska åskådliggöras.

Agenda 2013- Eallinbiras-miljöhandledning
Avdelrung ansvarar för samordningen att ta fram förslag till handlingsplaner och innehåll för
rubricerade ämnen där utkast kommer att presenteras för nämnder och styrelsen under
hösten.
CBD
Under perioden har flera förberedande möten hållits inför arbetsgruppmötet i Montreal i
november. Även post-2020 ramverket har berörts där Naturvårdsverket har regeringens
uppdrag att förbereda.
Katastrofskadeskydd
Förslag på nya riktlinjer kommer att presenteras för beslut i rennäringsnämnden under hösten.
Övrigt
Mycket arbetstid har gått åt till medarbetarsamtal, interna sametingsmöten samt beredning av
ärenden som Agenda 2030, Sametingets rniljöledningssystem, Eallinbiras och
rennäringspolitiska programmet.
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

Handläggningssystem
Systemutvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko företagsregister, Haddi - prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersättning, massdöd och
inventering, (Mearka och Låhko, renmärkesregister och företagsregister) har påbörjats och
sker i samarbete med CGI, Agio, Mirror och Coresource.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)

3 sep
6 sep
11 sep
13 sep
16 sep
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Visionsdag om framtidens skogslandskap (Stefan Forsmark)
Samrådsmöte LST, Semisjaure Njarg om skiljaktig mening inventering (Stefan F)
Boverket, digitala översiktsplaner och detaljplaner (Peter B)
Nationellt skogligt sektorsråd (Stefan Forsmark)
Miljöforum Norr, föredrag om klimatanpassning (Anne W)

Möte ang. rovdjursförvaltnmg/samordning med WWF (Stefan, Tomas)
Barents Rescue, föredrag om klimatanpassnmg (Anne W)
Myndighetsnätverk för klimatanpassnmg
Möte om förordningen för klimatanpassnmg
Miljöforum Norr, föredrag om klimatanpassning (Anne W)
Barents Rescue, föredrag om klimatanpassning (Anne W)
Möte näringsdepartementet (Lars-Ove S)
Gruvnäringsrådets höstmöte (Brita IT)
Samtal på Residenset i Luleå om naturreservat (Laila Öberg Ben Ammar)
Årlig miljöledningskonferens (Anne W)
Möte med Trafikverket om bla Ren- och viltsyrnmgsplan samt hur vi ska
samverka/samarbeta (Anne W, Laila ÖBA, Brita T, Tomas K)
Möte
med SKS om mål för klimatanpassning kopplat till renskötseln (Anne W)
2 okt
Presentation för Laponiatjuottjudus styrelse om Sametingets arbete med koppling
2 okt
till rovdjur (Stefan Forsmark)
Möre Naturvårdsverkets viltförvaltnmgsenhet (Lars-Ove S, Rickard D)
3okt
Referensgruppsmöte naturbaserade lösrungar för klimatanpassning (Anne W)
4okt
Sami coordination meeting CBD, video (Laila Öberg Ben Ammar)
7 okt
Nationellt skogsprogram (Stefan Forsmark)
9 okt
Renbruksplanskonferens Vilhelmina
9-10 okt
Sami coordination meeting CBD, video (Laila Öberg Ben Ammar)
15 okt
NVs vetenskapliga råd för BM och EST Stockholm (Laila Öberg Ben Ammar)
16 okt
SLU-konferens,
Biodiversitet i världen - kunskap för handling (Tomas, Laila)
17 okt
Mångfaldskonferens Stockholm (Laila Öberg Ben Ammar)
17 okt
Diplomatutbildningen besökte bla länsstyrelsen i Jokkmokk, föredrag om
22 okt
Sametinget och klimatförändringar/anpassnmg (Anne W)
Rymdstyrelsen, copernicus satellitdata (Peter B)
230kt
23-24 okt Nationella snöskoterrådets höstmöte (Brita IT)

17 sep
25 sep
9-10 sep
11 sep
16 sep
25 sep
26 sep
30 sep
1 okt
1 okt
2okt

Grupper/samråd där vi deltar:

Svensk Viltförvaltnmg, lednmgsgrupp (Lars-Ove Sjajn)
Centrala sarnrådsgruppen Skogsbruk och rennäring (Stefan Forsmark)
Sektorråd skogliga frågor i Norr- och Västerbotten (Stefan Forsmark)
Nationella sektorrådet för skogliga frågor (Stefan Forsmark)
Sanuåd med Järntlandsbyar och LST om inventering (Stefan Forsmark)
Översyn inventeringssystem (Stefan Forsmark)
Observatör, översyn av loinventering (Stefan Forsmark)
Observatör, översyn av järvinventering (Stefan Forsmark)
Myndighetsgruppen för grön infrastruktur (Anne W)
Myndighetsnätverket för klimatanpassning (Anne W)
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SGUs gruvnäringsråd (Brita IT)
Nationella snöskoterrådet (Brita IT)
Inspire arbetsgrupp, hantering av EU- direktiv (Peter Benson)
Myndighetssamverkan Copernicus, Rymdstyrelsen och Satellitdata (Peter Benson)
Referensgruppen för NMD, Nationella marktäckedata (Peter Benson)
Skogsstyrelsen, Målbilder för kulturmiljöer/skogsbruk (Tomas Kuhmunen)
Vetenskapliga rådet för Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Laila B)
CWD, Ny Renhälsovård (Hans Inga, Kristina Hotti, Sören Långberg)
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HOAVDARAPORTA
IELLAOSSODAT
Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie

PERIOD: 2019-01-09°01-2019-09-30

,.-----------r--~--~---,------.----------------------S~••=-,nUedigkie
--

Avdelning/enhet

Utfall för

Budget för
året

året

Kommentar

t - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - + - - - - - - ------- - - - - - - - - - -

Förvaltning

3 803

2493

Överskottet beror på vakant tjänst samt att
korttidsstudiestödet 356 tkr utbetalts av en
budget på 815 tkr.

_J__

] 6 0-0-0----1---4-8-08-----+----------------- -

Samiskt
språkcentrum

__J_-------+--------1-----------------------l
I 2 200
1 96

Nationellt
uppföljningsansvar
Studier i samiska

356 000

815 000
·-----

,------

Urfolksspråkåret,
IYIL2019

800 000

10000

--------------+--------+-------I-------

Hemsida
Nationella
minoriteter

I Giellagaldu

1200

I

i

~ - - - - - - - - - + - - - - - - - -____ __l__

839

--

I

I
----"··------ - - - - · - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sametinget ska enligt sametingslag (1992:1433) 2 kap 1 §, 3. "fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet".
Enligt förordning (2009:1395), §1 är Sametinget "förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och
för samisk kultur."

Sametingets ska också enligt samma förordning§ 2.2 "följa, utvärdera och hålla regeringen informerad
om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråknär det gäller samer och samiska.
Vidare anges dessa uppgifter i förordningens§ 2, 3. "yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och vidare enligt 4. "yttra sig i frågor
om personnamn med samisk anknytning."

Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser

o

Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

Sametingets språkpolitiska mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det samiska folket har språkligt självbestämmande
Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
Samiskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån individuella
behov
Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
Samiskan ska vara synlig i samhället
Starka traditionella språkdomäner
Språkarbete i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmieär gränslöst
Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig
Sametinget agerar som förebild hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället

Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2019 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
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Det finns ett stort förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Detta följs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.
2. Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning av
personal et c
3. Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalets användare RBF, ST blir Jörvaltningsorgan för samiska "områden"
4. Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att fdlja upp antalet samråd
5. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksammandet internationella urfolksspråkåret under
1.

2019.

Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i dokument
etc.
Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket
6. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmått ex likt de inom LE-programmet
Samiskt Språkcentrums verksamhetsmål
•
•
•
•
•

Främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken samt stärka de samiska
talarna.
Utveckla metoder för språkrevitalisering.
Verka för att synliggöra samt öka statusen för de samiska språken.
Utgöra kunskapskälla och sprida kunskap om samiska språk och språklig revitalisering.
Samverka med andra aktörer.

Giellagaldus verksamhetsmål
•

Godkänna nya ord och termer

•

Normera skriftspråken

•

Skydda de samiska språken

•

Sprida information om samiska

•

Arbeta med ortsnamn ge råd om dess användning

•

Erbjuda språkrådgivning och besvara alla slag av frågeställningar.

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

spridd i samhället.
•

Information om samerna och de nationella minoriteterna och nationella rninoritetsspråk ska vara

•

Kunskapsnivån om samiskan och de nationella minoritetsspråkens utsatta situation ska vara hög

tillgänglig och spridd i samhället.
och det ska finnas en ökad förståelse för språkbevarande insatser från majoritetssarnhället.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

G!ELLAGÅLDU

Arbetet med "Julevsame tjallemnjuolgadusa" (Lulesamiska skrivregler) pågår. Lulesamiska
språksektionen har haft möte 14 och 19 september via video.
Nordsamisk språksektion har haft möte 17-18 sept i Levi där fokus varit på termer för
bandmask, redigering i boken riektacallinravvagat-boken, klådris samt 34 termer i listan som
utgår från Kela-terminologin.
Arbete pågår också med duodji-ord, ca 1500 som ska sorteras och läggas in i termwiki.
Sydsamisk språksektion har ett möte inplanerat i Staare 7-9 oktober 2019 och det är
språkkonsulenten på norsk sida som ansvarar för arbetet eftersom det är vakant tjänst,
sydsamiska inom svensk sida.

SAMISKT SPRÅKCENTRUM

New Amigos onlinespel:
New Amigos, onlinespel är utarbetad i de samiska versionerna syd- ume- lule- och
nordsamiska.
Efter tekniska problem med online-spelet New Amigos via länkar och efter avstämningsmötet i
augusti med New Amigos pågår ett arbete med att uppdatera materialet till en applikation.
Appen planeras fungera i mitten av oktober, att det ska gå att logga in med QR- kod eller länk.

Sametingets ordboksapp
Sametinget ordboksapp har kompletterats med en nordsamisk ordlista. Vid inmatningen av
materialet till databasen så har det blivit felal<tigheter. För närvarande kan inte nedladdningar
av ordboksapp göras förrän korrigeringarna är gjorda i databasen utifrån den nordsamiska
versionen. Ett möte är inplanerat i november med förlaget och de ansvariga för databasen.
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Giellaskurppo
Ett samiskt språkpaket, Giellaskurppo som är ämnat för blivande och nyblivna samiska
föräldrar som distribueras via regionernas barnavårds-/mödravårdscentraler. Giellaskurppo
består av en tidning, en CD med sånger och sagor samt ett häfte med sång och ramsor på
samiska. Projektet initierades av Saminuorra som sedan har överlämnat material och
produktion till samiskt språkcentrum. Materialet är för närvarande slut och arbete pågår med
att revidera och uppdatera materialet innan det åter kan distribueras.

Språkseminariet Gieleviermie Plassje anordnas den 7-8 november i Plassje, Röras
Planeringsarbete pågår inför språkseminariet Gieleviermie Plassje som kommer att anordnas
den 7-8 november i Plassje, Röras. Språkcentrum kommer att delta och föreläsa om Sametingets
ordboksapp, New Amigos och skrivartävlingen Luste tjaeledh.

Ortnamnskvällar
Ortnamnskvällar anordnades i Åsele och Lycksele kommun. Syftet med aktiviteten är att
stimulera till användningen av samiska ortnamn och de samiska språken, utgöra en ingång till
språken samt att öka medvetenheten om ortnamnen som historisk och språklig kunskapskälla. I
Åsele hölls en träff med 7 deltagare och i Lycksele en träff med 15 deltagare.

Veckans samiska ord och ortnamn
En aktivitet som språkcentrum genomför under Urfolksspråkåret, IYIL 2019 är att presentera
Veckans ortnamn på Facebook och att presentera Veckans ord på Sametingets webbsida.

En föreläsning för Saminuorras ungdomsprojekt Nuoras nurrii om samiska språken och
språkrevitalisering är genomförd.
Samiskt språkcentrum har deltagande vid Tjaktjen tjåanghkoe seminariet i Snåsa. Årets tema
var samiska språk med anledning av IYIL2019.

UPPFÖLJNINGSUPPDRACET

Arbetet med årsrapport 2019 pågår. Enkätunderlag har tagits fram. Resultatet av rapporten
överlämnas till regeringen senast den 6 april 2020.
Påbörjat arbetet av ny informationsskrift, konferens delaktighet och inflytande i december och
"verktygslåda".
Tredje nyhetsbrevet publicerades 30 september.
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Underlag till ansökan om överföring av statsbidrag 2019 samt till ekonomisk redovisnmg av
statsbidragets användnmg 2019 har skickats ut till kommuner och regioner den 17 september.
Ansölmingshandlingar ska vara myndigheten tillhanda senast 8 november 2019 och
redovisningen ska vara myndigheterna tillhanda senast 15 februari 2020.
Påbörjat arbetet med att ta fram underlag till fördelning och utbetalning av organisationsbidrag
på 480 000 kr till organisationer som företräder samer vid ett tillfälle under 2019. Syftet med
bidraget är att kompensera de merkostnader som uppstår med anledning av deltagande i
pågående processer(samråd) mom det mmoritetspolitiska området.
Deltagit i "Utrednmgsdagarna 2019" som kompetensutveckling.
Deltagit i expertgruppens möte ang utredningen av minoritetspolitikens uppföljning.
Deltagit i arbetet med Sametingets skuggrapport till Europarådet, europeisk stadga om
landsdels- eller minoritetsspråk.
Medverkat i Gällivare kommuns konferens ang minoritetslagen och mmoritetspolitiken.
Deltagit i Skolverkets möten ang revideringarna av kursplaner i bl a sameskolan och
grundskolan.
MINORITET.SE

Mellan 1 sept- 29 sept 2019 har 26 reportage/notiser reportage/notiser publicerats på
webbplatsen mmoritet.se.
Omgörningen av webbplatsen fortgår, den ska bland annat leda till bättre tillgänglighet och
fortsätter under hösten 2019. Imcode har efter rapport från ETU gjort en rad åtgärder under
september månad på hemsidan för att öka tillgängligheten. Det nya webbpubliceringsverktyget
ska implementeras under 2019.
Webbplatsen har haft 28 800 sessioner/besök mellan 1 sept- 29 sept 2019 vilket kan jämföras
med 22 700 samma period i fjol, vilket är en fortsatt ökning av antalet besök.
Redaktören genomförde det årliga dialogmötet med de nationella minoriteterna i Stockholm, 5
sept. Deltog på plats gjorde Jon Pettersson, Frantzwagner sällskapet, Jouni Slagner,
Sverigefmska riksförbundet, David Demetri, Internationella Romska Evangeliska Missionen,
Hjördis Sigurdsdotter, STR-T, Charlotte Manderman, JFST och Kevin Fredriksson,
Frantzwagner sällskapet. Minnesanteckningar och PP gick ut via mejl till alla inbjudna efter
mötet.
Reportageresor planeras att genomföras i Stockholm 18-19 oktober.
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KORTTIDSSTUDIEBIDRAGET

Korttidsstudiebidraget redovisas under chefsrapport ekonomi/administration.

KOMPETENSFÖRSÖRJNJNG, !SK-RAPPORTERING, ET C
ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)

REMISSER, UTREDNINGAR ETC

Vid ett möte i Stockholm 10 oktober överlämnade Sametinget en skuggrapport till europarådet
om hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden enligt den Europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. Skuggrapporten är sammanställd av språkavdelningens medarbetare.
Lantmäteriet har gjort en förfrågan angående ett nordsamiskt bebyggelsenamn, Liedikgobba
inom Girjas sameby där Lantmäteriet föreslagit att namnet tas bort från kartan. Liedikgobba
används av samisk lokalbefolkningen och namnet Liedikgobba har då ändrats till gammal
samisk bostad av Lantmäteriet.

URFOLKSSPRÅKÅRET, JYIL 2019

Under Urfolksspråkåret 2019 arbetar Sametinget med extra satsningar för att främja de samiska
språken.
Planeringsarbete pågår inför den samnordiska konferensen som ska äga rum i Anar den 9-10
oktober.
Planeringsarbete pågår inför seminarium om de samiska språkens behov 12-14 november 2019,
Luleå där de olika språkens nuläge och behov blir kartlagda. Seminariet kommer att resultera i
ett dokument där respektive språkgrupp för nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska har
beskrivit sitt nuläge och beskrivit språkliga behov och prioriteringar.
Ett planeringsmöte med språkarna är genomförd 30 sept med anledning av seminariet i Lul~å
12-14 nov. 2019 som ingår i aktiviteterna för urfolksspråkåret.
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SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-09-30

Sagadoalli mearradus

att

Marita Stinnerbom och Anders Kråik representerar Sametinget vid
huvudförhandlingarna Girjasmålet i Högsta domstolen 1 -3 oktober resp 7-9
oktober 2019 .

Dag som ovan

7,. lil.Q 1__,)Q,~
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning, 2019-04-01 ~ 10-18

('1~.r.1
2019-10-30

SåmE!diggi

$i,:ried1ggc
s.åmiC:~ig~.e
Saemiedigkie

Styrelsens redovisning till plenum för period 2019-04-01-2019-10-18
Sametingets styrelse
Ordinarie:
Per-Olof Nutti, ordförande

Lars Miguel Utsi, vice ordf.
Jan Rannerud
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom
Anders Kråik
Lars Wilhelrn Svonni

Ansvarsområde:
Miljö, klimat, sanningskomrnission, int.l frågor
Språk, utbildning
Näring, mediapol.
Hälsa, jämställdhet
Rennäring
Kultur

Ersättare:
Åsa Blind

Anne M Kuhrnunen
Stefan Mikaelsson
Matti Berg
Karin Vannar
Jan Persson
Martin Lundgren

Styrelsens sammanträden
Datum
9-11 apr
23 apr
20maj
4jun
11-13jun
18jun
2-4 sept
10 sept
11-13 sept
23 sept

Ort
Giron
Telefovdna
Telefovdna
Stockholbma
Stockhoalbma
Telefovdna
Stockhoalbma
Staare
Staare
Telefovdna

Kommentar
Styrelsemöte,§§ 35-74
Styrelsemöte, §§ 75-90
Arbetsmöte, styrelsen
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 91-116
Styrelsemöte, §§ 117-118
Arbetsmöte, styrelsen, nämndsordföranden
Arbetsmöte, styrelsen, ledningsgruppen
Styrelsemöte, §§ 119-140
Styrelsemöte, §§ 141-142

Ordförandebeslut
Datum
11 apr

10 maj
14maj
25jun
2jul
12aug

Beslut
Per Mikael Utsi får uppdraget att färdigställa arbetet med förslag till
verksarnhetsplan för Sametinget
Jan Rannerud deltar på Same Ätnams landsmöte den 18-19 maj
Mona Persson utses som delegat i Barents Urfolkskonferens och
Indigenous Summit den 27-29 maj i Likssjuo
Godkännande av Projektplan Od:daaigasas Sarnepolitihka
Jan Rannerud deltar på Barents Parlamentarikerkonferens 16-18 september
i Haparanda
Marita Stinnerbom deltar vid invigning av biosfärsområde VindelälvenJuhtadahka 17 augusti i Umeå
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Såmediggi
S3.me_digge
~ärrtjedtggie

Saemiedigkie

5 sept

5 sept
30 sept

Stefan Mikaelsson deltar vid FAO:s expertseminarium Traditional
K:nowledge and Indigenous Peoples Fisheries in fue Arctic Region, 23-25
septiRom.
Aslat Simma utses som ledamot i strukturfondspartnerskapet Övre
Norrland
Marita Stinnerbom och Anders Kråik deltar vid huvudförhandlingarna i
Girjasmålet i Högsta domstolen, 1-3 och 7-9 okt.

Styrelsens löpande arbete

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

Fördjupad myndighetsdialog med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, 5 juni

En fördjupad myndighetsdialog genomfördes mellan Sametinget och Kultur- och
demokratiminister Amanda Lind den 5 juni. Sametinget representerades av styrelsen och
kanslipersonal.
Ärenden som behandlades: konsultationsordningen, nordisk samekonvention,
sanrungskommission, stärkta språkrättigheter och inrättande av språl(anslag, Giellagaldu,
stärkt förvaltningsansvar för samisk kultur, uppföljning av tidigare hemställningar.

Möte med Landsbygdsminister Jennie Nilsson, 4 oktober

I samband med EU Arctic Forum i Umeå genomförde Styrelseordförande ett kortare möte
med LandsbygdsministernJennie Nilsson.
Ärenden som behandlades: aktuella samepolitiska frågor, speciellt renskötsellwnventionen,
den gränsöverskridande renbeteskonflikten mellan Sverige och Norge. Landsbygdsministern
informerade om det första möte man har haft med Norges Landsbruksministern Olaug
Vervfr Bollestad.

Konsultationsordningen

Kulturdepartementet har arbetat fram ett förslag till en ny ordning för konsultation i frågor
, av särskild betydelse för samer (Ds. 1017:43). Efter remissrunda har regeringen tagit fram ett
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utkast till lagrådsremiss (Ku2019/01308/RS) som skickats på ny remiss med frist
den 30 september 2019.
Sametinget har skickat in ett remissvar (Dm 1.2.1-2017-885) med Sametingets
inställnmg enligt nedan:

Såmediggi
Sämedigge

Såmiediggie
Saemiedigkie

Sametinget anser att det är angeläget att en lag införs om konsultation i
ärenden av särskild betydelse för det samiska folket. Sametinget är till
övervägande del positiv till lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss. Sametinget
tillstyrker därför förslaget.
En fortsatt positiv inställnmg till förslaget förutsätter att förslaget inte förändras
i en negativ riktnmg för det samiska folkets inflytande i frågor som berör dem. I
vissa delar anser även Sametinget att förslaget behöver förändras.
I samband med att Sametinget ingav remissvar över promemorian
Konsultation i frågor som rör det samiska folket, Ds 2017:43, var Sametinget
kritiskt till bland annat regeringens tolknmg av och syn på internationell rätt
avseende urfolk. Sametinget vill understryka att Sametinget fortfarande inte
delar regeringens syn i dessa delar även om Sametinget nu tillstyrker
lagförslaget i sig.

Samiskt Parlamentariskt Råd

SPR styrelse och SPR s ungdomsråd hade möte dagen före rådsmötet. Diskussion om
ungdomsrådets roll och hur man kan inkludera ungdomsrådets deltagande på SPRs
styrelsemöten och internationella uppdrag. Ungdomsrådet presenterade sitt
resolutionsförslag.
Svenska Sametinget har haft ordförande uppdraget i 16 månader under tiden 2018-05-15 2019 09-18. Ordförandeskapet övertogs av finska Sametinget efter rådsmötet i Haparanda.
Verksarnhetsberättelsen och handlingsplanen antogs.
Prioriterade sakområden för Samisk Parlamentarisk råd för i enlighet med handlingsplanen
för perioden 2018-05-15-2019-09-18 har varit;
Samiskt språk
Nordisk samekonvention
Utrednmg om samordning av Sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige
Genomföra översyn av det samiska inflytandet inom Barentsrådet och i Arktiska
rådet
Följa upp slutdokumentet från FN:s världskonferens
FN:s 2019 internationella år för urfolksspråkår
Igångsättande av arbete med att identifiera konkreta gränshinder i samiska områden
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Gränsöverskridande samarbete angående gemensam strategi i
rovdjurspolitiken
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Såmedlggi
S9.t.nedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Följande sakområden för Samisk Parlamentarisk råd föreslås prioriteras särskild
Sam:i Giellagaldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samisk språk etableres på
permanent basis
FN:s internationella urfolksspråkår 2019 (IYIL2019) - uppföljning av arbetet i
styrgruppen för IYIL2019, och stödja det internationella årtiondet för urfolksspråk.
Nordisk Samekonvensjon
F0lge opp sluttdokumentet fra FNs World Conference on Indigenous Peoples
(WCIP), bl.a. arbeide for at urfolks foll<evalgte organ kan delta i rnoter i FN systemet i
egen kapasitet. Samisk Parlamentarisk råd vil vurdere muligheten for å s0ke om
observat0rstatus i FN
Samiskt kulturarv och traditionel kunskap
SPR fortsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i Finland, Norge och
Sverige
Gränsöverskridande samarbete angående gemensam strategi i rovdjurspolitiken
Giellagaldu
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 virksomheten til Sarni
Giellagaldu på best måte, og velger denne modellen 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 Sam:i
Giellagaldu
etableres som fast organ tilknyttet Sametinget, slik
NÄS-arbeidsgruppa föreslår i rapporten.
att Plenum ved SPR anbefaler sametingene om å folge opp dette vedtaket og straks
igangsette n0dvendige 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:
o Alle sametingene offisielt deltar i samarbeidet slik at Sam:i Giellagalu blir
etablert som sametingenes felles språksamarbeidsorgan der virksomheten
fungerer som grenseoverskridende normeringsorgan for de samiske språk.
o Sametingene har grundigere forhandlinger om felles vedtekter til Sami
Giellagaldu og skriver under på samarbeidsavtalen.
o Det årlige budsjettet for Sarni Giellagaldu forhandles mellom sametingene.
o Det blir etablert et styre for Sami Giellagaldu, der alle de representative
sametingene har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer hver. Sametingene
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oppnevner deres styremedlemmer og varamedlemmer ut fra
Sämecliggi
Så~edigge
gjeldende sametingssystem.
SårnieWggi_e
Sami Giellagaldu har språkarbeidere fra alle de representative
Sllemiediglde
landene, slik at majoritetsspråkenes påvirkninger, samt behovene
og utfordringene til de ulike samiske språk tas hensyn til i normeringa i alle

tre land.
o SPR anbefaler statene og sametingene å jobbe mot at Sami Giellagaldu får
tildelt n0dvendige 0konomiske ressurser, slik at Sami Giellagaldus
virksomhet kan fungere etter valgt organisasjonsmodell.
att virksomheten til Sami Giellagaldu fortsetter å fungere i nåvrerende form, som
nevnes i samarbeidsavtalen mellom sametingene og arbeidsordningen til Sami
Giellagaldu, frem til den nye organisasjonsmodellen er på plass.
Nästa parlamentarikerkonferens äger rmn den 13-14 augusti 2020 i Anar .
.Resolution angående urfoll<sspråkåret antogs.

EU Arctic Forum

European External Action Service och Sveriges regering höll i formnet. Vice ordförande
Federica Mogherini, Sveriges Utrikesministern Ann Linde och kommissionär Karmenu Vella
var värd för evenemanget.
EU Arctic Forum bygger vidare på resultaten av EU: s arktiska politik under de senaste åren
och kommer att ge en strategisk framtidsutsikt för de kommande åren. Fokus låg på
internationellt samarbete, klimat-miljö-oceannexus, hållbara investeringar och anslutning i
Arktis.
Ett brett spektrum av intressenter som företräde regeringar, internationella organisationer,
civilsamhället, industri, forskning, urfolk deltog på paneldebatterna.
Den årliga arktiska urfoll<Sdialogen hölls den 4 oktober. Styrelseordförande Per-Olof Nutti
deltog och höll ett anförande.

Nionde Barents Parlamentarisk Konferens, Haparanda

Samarbetet i Barents Euro-Arctic Region inleddes 1993 på två nivåer: mellanstatliga Barents
Euro-Arctic Council (BEAC) och interregional Barents Regional Council (BRC). Det
övergripande målet för Barentssamarbetet har varit hållbar utveckling.
Representanterna för de tre ursprungsbefollmingarna, samerna, nenetserna och vepserna,
samarbetar i arbetsgruppen för ursprungsbefollrningar (WGIP). Det har en rådgivande roll i
både BEAC och BRC, vilket innebär att deras deltagande är välkomnat i alla Barentsarbetsgrupper, att WGIP-ordföranden är medlem i kommitten för höga tjänstemän (CSO)
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och Barents regionala kommitte, och att de är alltid representerade vid BEAC:s
ministermöten och i Barents regionrådsmöten. Alla tre ursprungsbefolkningar i
Barentsregionen kan delta individuellt i CSO-rnötena utan en formell inbjudan.

~'·';,'%,

\!,...,i
Satncdiggi
Sämedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

Varje BEAC-ordförandeskap organiserar en Barents parlamentarisk konferens. Eftersom
ordförandeskapet äger rum under två års perioder genomförs parlarnentskonferensen
vartannat år.
För konferensen valdes en drafting cornrnittee där styrelseordförande Per-Olof Nutti ingick
Arbetsgruppen tog fram ett utkast som konferensen antog.
Riksdagens talman Andreas Norlen höll ett öppningsanförande. Därefter höll Norrbottens
landshövding Björn O Nilsson ett anförande.
För konferensen hade man valt ut fem teman för seminarier.
Serninar 1-The joint Barents transport plan, cross-border cooperation and
coordination
Seminar 2 - Transport, trade and econornic developrnent in the Barents region
Seminar 3 - Green transport and sustainable solutions for the future
Seminar 4- Public transportation, rnobility and people-to-people contacts in the
Barents region
Seminar 5 - Digital rnobility and connectivity, the need for intelligent transportation
systerns and automation.
Styrelseordförande Per-Olof Nutti höll ett anförande under seminarium 3, Green transport
and sustainable solutions for the future. Se bilaga 1.

Jämställdhet

Sametinget har fått uppdrag (Ku2019/01249) att kartlägga och analysera jämställdheten inom
det samiska samhället. Kartläggningen och analysen ska ligga tillgrund för eventuella
föreslag till åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas inom områden där det finns
kunskapsluckor och utveckli:ngsbehov. Aktiviteter som planeras är workshop,
enkätrrndersökning och kartläggning av befintlig forskning. En referensgrupp ska knytas till
arbetet.

Rovdjur

Sametinget genomförde den 3 april ett riksdagsserninariurn om renskötsel och rovdjur.
Föredrag hölls om renskötselns förutsättningar och tillstånd med fokus på rovdjur,
förvaltningsverktyget för toleransnivåer, en samebys perspektiv och länsstyrelsens arbete
med förvaltningsverktyget. Det följdes av en frågestrrnd. Det var tjugo deltagare på
seminariet med representanter från Centern, Socialdemokraterna, Vänstern,
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Sverigedemokraterna, Näringsdepartement, Miljödepartement, Naturvårdsverket,
Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen.

Sfunediggi
samedigge
~_åniiediggie

Sametinget har skickat in begäran om omprövning av vargbeslut till
Saemiediglde
naturvårdsverket, närings- och miljödepartementen. Naturvårdsverket avslog omprövning
och beslutet är överklagat till Högsta domstolen i förvaltningsrätt.
Rennäringsansvarig styrelseledamot deltog på möte med sydligaste samebyarna för att
diskutera konkreta åtgärder för att förhindra att varg kommer in i renskötselområde och när
varg har kommit in i samebyarnas betesmarker.
Fortsatt arbete med webbaserat toleransverktyg och informationsturne har genomförts i
regionerna med hur verktyget är uppbyggt, vilka nyckeltal som ligger till grund för
beräkningsmodellen samt hur samebyarna själva kan använda sig av det.
Möte genomfördes med Landshövdingen i Norrbottens län. Rennäringsansvarig
styrelseledamot deltog. Frågor som diskuterades var rovdjursförvaltning, hantering av
inventering i länet och främst problematiken gällande vid dåliga inventeringsförhållanden.
Norrbotten är ett stort län att inventera rovdjur i och samebyarna anser att de sköter större
delen av inventeringen. Miniminivåer av rovdjur. Björnförvaltningen och mininivå arbetet
gällande björn eftersom förvaltningsnivån i länet ligger långt över miniminivån kan denna
minskas och att de specifikt arbetar mot kalvningsområde. Minska populationen av björn i
skogsarniska kalvningsområden och att skyddsjaktsärenden ska behandlas snabbt. Stora
populationer av järv i delar av Norrbotten skapar stora problem när andra områden inte
inventeras i den omfattning som finns behov av genom minskade medel till inventering.
Hantering av vargen som rörde sig i Arvidsjaurområdet och som senare beviljades
skyddsjakts på i Västerbotten. Andra frågor som lyftes var skoterförbuden i Norrbotten och
hur man bättre kan lösa den omfattande skotertrafiken på våren i fjällområdet samt att den
ökade skotertrafiken i skogsområdet under vintern som inte är förenligt med§ 94 i
Rennäringslagen.
Renskötselkonventionen och problematiken med Norge samt de rättsprocesser som svenska
samebyar driver i Norge.
Möte med Naturvårdsverket om rovdjursförvaltning som rennäringsansvarig
styrelseledamot deltog på. Frågor som diskuterades eventuell licensjakt på järv som en pilot,
Samråd ska genomföras med samebyarna och de ska få vara med att bestämma vilket
område som ska jagas på. En eventuell licensjakt får inte påverka skyddsjakter och
skadeförebyggande åtgärder gällande populationssänkning i andra län. Vägledning och
riktlinjer för skyddsjal<ter som NV fått regeringsuppdrag och som inte är genomfört. Förslag
skulle ha varit redovisat vid årsskiftet. Vargbeslutet i Jämtland och att Sametinget överklagat
beslutet samt problematiken att diskutera rovdjursförvaltning och varg med
miljödepartementet.
Rennäringsansvarig styrelseledamot deltog på möte med Naturvårdsverkets enhetschef för
viltanalys. Frågor som diskuterades inventering i hela landet av alla rovdjur, svårigheter
med järvinventering och kopplingen till ersättningssystemet. Analys av DNA-insamling av
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spillning och föryngringar för att jämföra resultatet. Ny forskning har tittat på
Såmediggi
populationsberäkning av DNA-inventering och hur modeller kan visa på rovdjur i
Såtn~dfgge
Såmiediggie
ett område. Ett ersättningssystem som inte baseras på inventeringar diskuterades
Saemiedigkie
och hur Sametinget och NV tillsammans kan se över både inventering utifrån
populationsberäkningar men också hur föryngringar som inte uppfyller alla krav på
dokumentation kan utgöra grund för ersättning till samebyar. Avsaknad av forskning av
predation på ren orsakad av örn, hur en forskning ska genomföras och att ersättning av örn
baseras på gammal forskning.

Björnpredation på ren
Sametinget sitter i referensgruppen för björnprojektet i Idre sameby. Information om studien
som visar på skillnaden mellan studien i skogssamebyarna. Referensgruppen diskuterar fas
2 av projektet där åtgärder ska utarbetas. Eventuellt en samisk förvaltning av rovdjuren i
samebyn. Större uttag av björn och att man ska se helheten av alla rovdjur i samebyn.

Forskning inom renskötsel och rensjukdomar

Styrelseledamot Marita Stinnerbom deltog på renskötselkonferens om behov av forskning
om rensjukdomar. Samebyar och forskare som tillsammans diskuterar och lyfter
renskötselns behov av forskning. Många av de forskningsbehov som samebyarna lyfter
forskas det redan om. Behovet av en forskningsförmedling om vilken forskning som bedrivs
och vilka resultat som de kommer fram till Många forskningsrapporter och artiklar
publiceras på engelska och i tidskrifter som inte är lättillgänglig, det behövs en
sammanfattning av forslmingsresultat. Föredrag om vilka forskningsinsatser som görs inom
renens sjukdomar.

Sametingets deltagande i Almedalsveckan

Sametinget medverkade under Alrnedalsveckan med både politiker och kanslipersonal.
Styrelseledamot Marita Stinnerbom arbetade för att lyfta frågor till riksdagspolitiker och
myndigheter samt finna samarbetspartners i frågor som berör rennäringen. Detta genom att
delta på seminarier om hur vill vi använda skog, Så kan energibranschen fixa klimatet, Hur
ökar vi skogens bidrag till hållbar utveckling, Hur lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att
offra klimatet, Blir vattenkraften miljövänlig nu och om fossilfria transporter. Marita
Stinnerbom medverkade i panel om Dragkamp om skogen och Vindkraft på rätt plats - så
undviks korillikt mellan förnybart och urfolk.
Sametinget anordnade under onsdagen flera paneldebatter med riksdagsledamöter om
samtal renskötsel- unik tillgång med hämmad potential. Vilka förutsättningar behövs och
vilka aktörer är viktiga för att utveckla ett starkt samiskt näringsliv som kan möta en hög
efterfrågan på renprodukter.
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Marita Stinnerbom samtalade med f.d. Civilministern om rennäringens
förutsättningar och Länsstyrelsens ansvar gällande rovdjursfrågor, småviltsjakt
och fiske samt fjällägenheter och upplåtelser i renskötselområde.

Såmediggi
Såmedigge
Såniiediggie
Saemiedigkie

Sametinget anordnade paneldebatter om samiska språken och utbildningsfrågor mellan
riksdagsledamöter och vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi, ledamöter ur
språknämnden och ungdomsrådet.
Sametinget anordnade även ett panelsamtal mellan styrelseordförande Per-Olof Nutti och
Kultur- och Demokratiminister Amanda Lind.

Möten med riksdagsledamöter, utskott, etc. angående rennäringsfrågor
Föredrag om renskötselns förutsättningar av Sametinget, Saminuorra om ungdomars
möjligheter och utmaningar, Vindkraft och renskötsel föredrag av Jijnjevarie sameby,
Skogsbruk av SSR, Renskötselns tillstånd och statistik av Sametinget och
Rovdjursproblematik i Luokta Mavas Sameby. På mötet deltog Marita Stinnerbom, AndersErling Fjällås och Martin Lundgren.
Styrelseledamot Marita Stinnerbom genomförde möte med partiledningen för Centerpartiet
och diskuterade Sametingets hemställan om författningsändringar om toleransnivån, höjd
rov djursersättning, vargföryngring i Jämtlands län, Klimatförändringar och exploateringar.
Vindkraftens påverkan på klimatsmart kött och miljömålet om storslagen fjällrniljö och
Sanningskommission.
Möte mellan styrelseledamot Marita Stinnerbom och Johan Hedin, ledamot i justitieutskottet
för att diskutera hatbrott mot samer och vår egendom, behovet av vapen på motorfordon och
möjligheter för egen brottsrubricering för att kunna föra statistik.
Styrelseledamot Marita Stinnerbom mötte ril<sdagsledamot Saila Qvicklund och
Jägarförbundets ordförande i Jämtland Gun Fahlander tillsammans med en
samebyrepresentant. De frågor som diskuterades var vargföryngring i Jämtland, hur
toleransnivå på max 10 procent kan efterlevas, författningsändringar och höjning av
rovdjursersättning. Hur skyddsjakts beslut hanteras och skadeförebyggande åtgärder.
Styrelseledamot Marita Stinnerbom deltog på riksdagsseminarium som Saila Qvicklund och
Kalle Olsson arrangerade tillsammans med Tåssåsens sameby "Renarnas valmöjligheter - ett
liv på flykt eller betesro?" Samebyn beskrev konsekvenserna av varg i renhjorden och det
enorma rovdjurstryck inom samebyns betesmarker

Samhällsplanering
Rennäringsansvarig styrelseledamot har deltagit på möte med terrängkörningsutredaren där
Sametinget gett inspel till utredningen om problematiken med skotertrafil< :inom
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renskötselområde. Den ökade skotertrafiken inom skogsområden och avsaknaden
av generellt skoterförbud i Norrbottens län.

Såmediggi
S8me~igge
Såpilediggie
Saemiedlgkie

Sametinget fortsätter arbetet med klirnatanpassrung och ytterligare samebyar
kommer att påbörja arbetet med handlingsplan. Sametinget arbetar för att främja
tvärsektoriellt samarbete med andra aktörer och för att få större möjlighet att bedöma
helheten för renskötseln utifrån klimat och kumulativa effekter (omvärldsfaktorer).
Integrering av klimatscenarier i RBP ska underlätta att ta beslut under osäkerhet och under
olika årstider.

Sametinget fortsätter i arbetet tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverkets i
uppdrag av Miljömålsrådets beslut om strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Hittills
har diskussionerna kretsat kring hur Sametinget kan bidra med GIS-skikt för övergripande
konfliktanalys.
Sametinget har beslutat om att arbeta för att säkerhetsställa Laponiatjuottjudus framtid med
ett starkt samiska inflytande, i enlighet med de skrivna överenskommelser som gjordes
under Laponiaprocessen och undertecknades av alla parter, och att det samiska inflytandet i
världsarvsförvaltningen inte försvagas i en eventuell ombildning av Laponiatjuottjudus eller
inrättande av en ny förvaltning.

Sanningskommissionen
Sametinget i Sverige har under åren 2016-2018 sammanfört representanter från samiska
organisationer och sametingspartier för att diskutera, analysera och beskriva behoven och
förväntningarna inför en eventuell framtida sanningskornrnission.
Den 12 juni 2019 överlämnade styrelseordförande Sametingets hemställan om att regeringen
ska finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende
sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket
Regeringens företrädare har uttalat att regeringen skall inrätta en Sanningskommission i
nära samarbete med Sametinget och det samiska folket.
Styrelsen har skapat en arbetsgrupp bestående av Matti Berg, Marita Stinnerbom, Jan
Rannerud och Anders Kråk för att följa arbetet med sanningskommissionen. Möte med
referensgruppen planeras inom snar framtid.
Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi deltog på seminarium om de tvångsförflyttades
historia den 4 oktober, där representanter från den norska sannings- och
försorungskornrnissionen höll föredrag.
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Agenda2030

Det pågår ett intensivt arbete med fokus på de 17 globala målen med 169 delmål i
Agenda 2030. Det är viktigt att Sametinget för fram de samiska frågorna inom
dessa mål och lyfter urfoll<sperspektivet.
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Såmediggi
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Målet för FN och medlemsländerna är att uppfylla dessa mål och då har man förbundit sig
att ingen åtgärd får förminska ett annat delmål. Detta beslut innebär att Sametinget har en
stor uppgift i att bevaka och arbeta för att det samiska synsättet, Eallinbiras, verkligen
beaktas.

2019 Internationellt år för urfolksspråk

UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Den 23-26 juni hölls ett nordamerikanskt och arktiskt regionalt möte angående IYIL för att
bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för IYIL till FN:s generalförsamling. På mötet
deltog representanter för stater, urfolk, urfolksorganisationer, ideella organisationer,
akademiker, forskare, och internationella samarbetsorganisationer från Nordamerika och
västeuropeiska Arktis. Sametingets vice styrelseordförande tillika språknämndens
ordförande deltog på mötet som representant för svenska Sametinget och utsågs till en av
mötets två rapportörer. Under mötets gång har språknämndens ordförande framfört de
synpunkter som språknämnden prioriterat vid nämndsmötet den 13-14 juni.
Sametingets styrelse har på förslag av språknämnden genom skrivelse till regeringen
framfört behov om medel utöver ordinarie anslag för att genomföra arrangemang som
synliggör och stärker de samiska språken under urfolksspråkåret 2019.
Den 18 april 2019 beslutade regeringen att uppdra till Sametinget att under 2019 genomföra
språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma IYIL och beviljade 800 000 kr för det.
Sametingets styrelse beslutade den 11-13 juni 2019 att uppdra till språknämnden besluta om
genomförande av regeringsuppdraget. Aktiviteter som ska genomföras inom uppdraget är
ett samnordiskt arrangemang för språkarbetare och översättare under oktober 2019, ett
riksdagsseminarium under november - december 2019 och ett språkseminarium under
november 2019 för att göra en kartläggning av de samiska språkens behov.
Den 9-10 oktober genomfördes norska, svenska och finska Sametingens och Giellagaldus
gemensamma språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare som en
al(tivitet innanför IYIL. Språknämnden representerades av ordföranden som höll ett
öppningsanförande på sydsamiska. Se bilaga 2.
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Övriga aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 är under planering av Språknämnden
och kansliet. Språkseminariet ska genomföras den 12-14 november i Luleå och
riksdagsseminariet genomförs den 4 december.
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Sami Giellagaldu

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 ämbetsmannaorganet för samiska frågor, NÄS, har 2018 på uppdrag av ansvariga
ministrar och Sametingspresidenterna haft en arbetsgrupp med mandat att utarbeta förslag
på organisationsmodell som bäst gagnar det samnordiska arbetet med samiska språkens
terminologi och normeringar.
Sami Giellagaldus verksamhet är idag vad gäller beslut underordnat SPR. Det är SPR som
beslutar i frågor gällande Sami Giellagaldu, t ex stadgar och arbetsordningar men även vilka
som ska sitta i språksektioner efter förslag av Sametingen.
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.
SPRs råd hanterade Sami Giellagaldu även i sak 04/2019, beslut enligt nedan.
Samisk Parlamentarisk råd beslutade 2019-09-19, sak 04/2019
att Samisk Parlamentarisk råd (SPR) ko:nstaterer at organisasjonsmodellen
Sametinget som vertskap i Norge sikrer den effektive virksornheten til Sami
Giellagaldu på best måte, og velger denne modellen som framtidig
organisasjonsmodell for Sami 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 n0dvendige tiltak slik at Sami Giellagaldu kan etableres som fast
normeringsorgan for de samiske språkene i l0pet av 2020.
att Samisk Parlamentarisk råd forutsetter at:
o Alle sametingene offisielt deltar i samarbeidet slik at Sami Giellagalu blir
etablert som sametingenes felles språksamarbeidsorgan der virksornheten
fungerer som grenseoverskridende normeringsorgan for de samiske språk.
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Sametingene har grundigere forhandlinger om felles vedtekter til
Sllmediggi
samedigge
Sami Giellagaldu og skriver under på samarbeidsavtalen.
Såmie_diggie
o Det årlige budsjettet for Sami Giellagaldu forhandles mellom
Saemiedigkie
sametingene.
o Det blir etablert et styre for Sami Giellagaldu, der alle de representative
sametingene har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer hver. Sametingene
oppnevner deres styremedlemmer og varamedlemmer ut fra gjeldende
sametingssystem.
o Sami Giellagaldu har språkarbeidere fra alle de representative landene, slik at
majoritetsspråkenes påvirknmger, samt behovene og utfordringene til de
ulike samiske språk tas hensyn til i normeringa i alle tre land.
o SPR anbefaler statene og sametingene å jobbe mot at Sami Giellagaldu får
tildelt nndvendige 0konomiske ressurser, slik at Sami Giellagaldus
virksomhet kan fungere etter valgt organisasjonsmodell.
att virksomheten til Sami Giellagaldu fortsetter å fungere i nåvcerende form, som
nevnes i samarbeidsavtalen mellom sametingene og arbeidsordnmgen til Sami
Giellagaldu, frem til den nye organisasjonsmodellen er på plass.
Sametingets styrelse fortsätter arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu i
samarbete med sametingen och regeringarna i respektive land.

Officiellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk

Vid en ceremoni och språkfest på Silvermuseet i Arjeplog den 20 augusti godkändes den
pitesarniska ortografin officiellt. Ortografirapporten från den pitesarniska arbetsgruppen,
underställd Sami Giellagaldu, överlämnades till Marko Matjomaa, chef för Giellagaldu.
Moderator Fia Kaddik och pitesamen Tage Rankvist framförde jojk med anknytnmg till Pite
älv/Bidum iedno. Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd från Norge, höll ett anförande. Ca
70 personer deltog. Vice styrelseordförande höll ett anförande, se bilaga 3.
Den pitesarniska arbetsgrupp bestående av fyra språkarbetare; Ole Hemik Magga, Bruce
Moren Duollja, Inger Fjällås och Peter Steggo, har arbetat med att formulera och normera
den pitesamiska ortografin.

Sametingets språkstrategi

Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet med språkstrategi för Sametingets
verksamhet.
I det arbetet har det framkommit att det finns behov för en generell språkstrategi för de
samiska språken, samt underliggande handlingsplaner kopplade till strategin.
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Som en del av aktiviteterna för urfolkssprål<året genomför Sametinget en
kartläggnmg av de samiska språkens nuläge och behov.
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Den 12-14 november 2019 genomförs en språkkonferens som utifrån
Saemicdigkie
kartläggnmgen ska samråda med den samiska allmänheten om förutsättnmgama för de
samiska språlcen.
Resultaten från kartläggnmgen och konferensen kommer sammanställas till en redovisnmg
över de specifika förutsättnmgama och behoven för utveckling som nord-, lule-, pite-, umeoch sydsamiskan har. Sammanställnmgen kommer utgöra underlag för att utarbeta förslag
till Sametingets språkstrategi.
Vice styrelseordförande och kansliet är i dialog med kulturdepartementet angående
eventuella ytterligare uppdrag till Sametinget kopplade till arbetet med de samiska språkens
bevarande.

Utredning Samisk språklag

I december 2018 presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket- frågor
om Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Språknämnden och kansliet har påbörjat arbetet med ett underlag och en hemställan för en
samisk språklag med rapporten som grund.

Överlämnande av Sametingets skuggrapport till Europarådets expertkommitte angående
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Vice styrelseordförande överlämnade vid möte den 10 oktober 2019 Sametingets
skuggrapport till Europarådets expertkommitte om hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden
enligt den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Eftersom samernas rätt som urfolk är mer omfattande och inkluderar andra områden än för
nationella minoriteter; exempelvis landrättigheter och självbestämmande, rekommenderar
Sametinget i skuggrapporten att sätta speciellt fokus och betonmg på Sveriges
implementering av det samiska follcets rättigheter som ett urfolk i Sverige.
Sametinget ville under mötet lyfta de viktigaste delarna i varje del av skuggrapporten, bl.a.
urfolksstatusen och samisk språklag, minoritetssprålcslagstiftningen, språkcentrum,
utbildnmg, diskriminering, media, kultur, Giellagaldu. Expertkommitten valde att avsätta en
stor del av mötestiden till att diskutera myndigheten Sameskolstyrelsens verksamhet.
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Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att
granskrung och godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
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Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och folkminnen (ISOF),
från och med 1:a oktober 2018 har ansvar att yttra sig om i ärenden om fastställande av
samiska ortnamn och samiska personnamn.
Samråd med ISOF har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.
Anpassrungar i verksamheten görs för att resurser kan avsättas för detta ansvarsområde
utefter behov.

Samiskt förskoleprojekt Sa.MOS (Sami manat odda searvelanjain)

Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett förskoleprojekt.
Sametinget i Norge planerar projektet och dess mål är att samisk filosofi ska utgöra
underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som naturfilosofi, språk,
kultur, ledarskap och traditionell kunskap är bärande element i det pedagogiska arbetet.
Sametinget förbereder tillsammans med Sameskolstyrelsen och de norska och finska
Sametingen en projektansökan till lnterreg Nord för att möjliggöra deltagande från finsk och
svensk sida av Sapmi i projektet.

Etablering av utbildningsnämnd

Styrelsen genom utbildningsansvarige arbetar med ett förslag till plenum att etablera en
utbildrungsnärnnd. Förslaget har diskuterats med Sameskolstyrelsen bl.a. på dialogmöten.
Förslaget innebär kortfattat att Sametinget etablerar en utbildrungsnärnnd och att
ledamöterna i nämnden är
har deltagit i en referensgrupp angående revidering av kurs- och ärnnesplaner desamma
som ledamöterna i nämnden för Sameskolstyrelsen. Det ger Sametinget och
Sameskolstyrelsen möjlighet att arbeta med utbildningspolitik sammanhållet och
koordinerat mellan myndigheterna.

Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner

Skolverket arbetar kontinuerligt med att analysera skolans styrdokument.
I juni 2018 beslutade de att se över kurs- och ämnesplaner. lnriktningen på arbetet är att
skapa bättre balans mellan faktakunskaper och förmågor, se över att det finns en rimlig
balans mellan innehåll och tid för undervisrung samt att skapa förbättrade kunskapskrav för
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att underlätta betygssättningen. Arbetet bygger på en behovsanalys som
Skolverket gjort. Under våren 2019 har konkreta förslag tagits fram i olika ämnen.
Sametinget genom bl.a. vice styrelseordförande i samiska.
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Den 25 september 2019 har förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och
specialskolan samt reviderade ämnesplaner på gymnasial nivå skickats på remiss med frist
den 23 oktober. Sametinget förbereder och kommer att skicka in ett remissyttrande.

EU-programmen

Arbetet med nya programperioden pågår och avsikten är att etablera ett samiskt program,
alternativt att samiska näringar blir ett eget fokusområde, vilket kan vara lättare att
genomföra gentemot samtliga fonder.
Sametingets mål att regeringen ska tilldela medel för egen nationell medfinansiering har
arbetats med under lång tid. Det finns en positiv syn hos regeringen, men det är av vikt att
Sametinget driver på i frågan.
Ett eget samiskt program lyfter samiska näringars möjlighet att söka stöd via EU-fonderna
även om projekten är relativt små. En avgörande punkt är om det samiska programmet får
tillgång till samtliga fonder eller blir endast en del av landsbygdsprograrnmet. Det krävs en
genomarbetad plan om det ska avse samtliga program vilket ställer höga krav på
Sametingets organisation.
En naturlig åtgärd vore ett EU-kontor för samiska näringar under Sametinget. En placering i
nära förvaltande myndighet, Tillväxtverket, är fördelaktigt. En placering i Bryssel kan ge
andra fördelar som bör beaktas.
En utredning om och hur Sametinget skulle dra nytta av ett EU-kontor bör genomföras innan
nästa programperiod startar. En sådan åtgärd borde finansieras genom ansökan hos EUkommissionen eller genom regeringen. Ett mindre föredraget alternativ är att Sametinget
utreder det inom kansliet inom gällande budgetramar.
Frågorna har lyfts till Näringsdepartementet vid flera tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepartementet är en förutsättning då det är departementet som arbetar gentemot
kommissionen.

Duodji

Sametinget ser över hur slöjden kan stärkas ytterligare, t.ex. genom utökade stöd.
Näringslivskonferensen har bidragit med kunskap som kan bidra till den fortsatta
utvecklingen.
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Näringspolitiska strategin
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Styrelseledamot Jan Rannerud har deltagit på möten med Näringsnämnden.
Näringsnämnden har tagit fram ett utkast till näringspolitisk strategi som skickats
på remiss. Remissvaren har arbetats in och ett förslag till strategi har lämnats till styrelsen i
september.
Förslaget till strategi har högt satta mål för utveckling av samiska näringar och ska enligt
arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Den hanterar politiska och operativa
frågor som berör flera nämnder varför dialog mellan nämnderna är viktig.
I arbetet med bl. a. nationalparksbildande kan konstateras vikten av att samiska näringar,
och då särskilt areella näringar, definieras. Risken är annars att Sverige vid bildande av
parker endast betraktar rennäringen som enda samiska näringen.

Vilden av en fungerande statistikförande myndighet, Sametinget, kan även konstateras och
måste prioriteras med tanke på definitionen av samiska näringar men också för att
synliggöra duodji.
Näringsnämnden har beslutat utöka kontalderna med övriga nämnder i de frågor där man
har gemensamma kopplingar.
Det är också viktigt att öka kontakterna med våra organisationer som arbetar med de delar
som ingår i programmet, samisk mat är ett område, andra områden som bör stärkas är
företagsstöd genom kunskapshöjande åtgärder och kanske kan någon form av
företagsservice tas fram.

Generationsväxling

Dagens startstöd är ändrat så att man får startat sitt företag 24 månader i förväg istället för
som tidigare 6 månader. Ytterligare medel har tillskjutits genom omfördelningar och därmed
har det skapats plats för att fler startstöd kan beviljas.

Skogssamiska frågor

Fortsatt dialog angående Skogssamerättsutredningen och uppföljning sker senare under
hösten.
Fortsatt dialog angående arbetet med Muonio, planering för ett avslut och beslut om
åtgärder återstår. Ett samordnande möte med samebyn hölls 8 oktober.
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Möten med Länspartnerskapet fortsätter och vikten av att Sametinget deltar är
stor. I Länspartnerskapet behandlas främst länets utveckling och då framför vi
vikten av att samiska näringar ges tillräckligt utrymme. Partnerskapet har även samarbete
med Västerbotten och Barentsregionen varför arbetet har ett brett spektra. Länets vision med
klimat och energistrategi granskas av Sametinget utifrån de samiska näringarnas möjligheter
till utveckling och på sikt även överlevnad. Yttranden har lämnats in och frågan skall
remissbehandlas.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor

Styrelseledamot med särskilt ansvar för område hälsa, deltar för Sametingets räkrung i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa.
Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa finansieras av Socialdepartementet och syftar till
att öka tillgången på språk- och kulturanpassade vårdtjänster. Under projekttiden (20172019) ska kunskapsnätverket:
1) Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildrungsinsatser för politiker och
anställda inom region och landsting -workshops, seminarier och e-utbildrung.
2) Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska
personalnätverk.
3) Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på kultur- och
språkanpassade tjänster.
4) Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha. Hur kan
ett framtida centrum för samisk hälsa utformas.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa har ägnat mycket arbete under perioden med att;
Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa 2020-2030 som ökar tillgången på
kultur- och språkanpassade tjänster inom regionerna. Strategin ska ut på remiss
under juni månad. Planen är att Strategin ska kunna antas av respektive
regionfullmäktige i november 2019. Den visar på hur arbetet med god och likvärdig
hälso- och sjukvård för den samiska befoll<nmgen ska drivas vidare i Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna.
Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras och finansieras efter projekttidens slut och vilken roll
ska det ha. Hur kan ett framtida centrum för samisk hälsa utformas.
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Mediefrågor

Dialogmöten genomförs regelbundet med SR och SVT och fortsätter under våren.
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Förberedelser för att påbörja en revidering det mediepolitiska
handlingsprogrammet, antaget 2013, är igång.

Samarbete med Walt Disney Animated Studios

I juli 2019 offentliggjordes att en nordsamisk version av Frost 2 skulle skapas som ett resultat
av ett samarbete mellan Sapmi och Walt Disney Animated Studios. För Sametingen och
Samerådet var det viktigt att försäkra sig om att den samiska kulturen, som inspirerat
filmmakarna bakom Frost 2, skulle behandlas med respekt och erkännande. Av den
anledningen utsågs en särskild samisk expertgrupp som skulle assistera filmmakarna med
sina kunskaper om samisk kultur, historia, och samhällsliv genom den skapande processen.
Den samiska arbetsgruppen fick namnet "Verddet". Verddet-gruppen har bestått av Karen
Ånne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Pila Nuorgam, Christina Hretta, och Ånne
Lajla Utsi
Sametingspresidenterna i Norge, Finland och Sverige samt Samerådets president
tillsammans med representanter för Walt Disney Animated Studios höll presskonferens i
Oslo 22-23 september. Ett avtal undertecknades mellan de samiska företrädarna och Walt
Disney Animated Studios under dessa dagar.
I avtalet finns det också andra positiva effekter för det samiska samhället. Bl.a. skall det
underlätta för akademisk utveckling och vara kompetenshöjande. Allt sådana bidrag skall
komma det samiska samhället till gagn
I processen har de samiska företrädarna fått identifiera vad som är värdefullt för samiska
samhället som helhet. Bl.a. kompetenshöjande åtgärder och potentiella samarbetsmöjligheter
för samiska kulturarbetare.

Konferensen Kultur Såpmi
Samerådet anordnade kulturkonferens under namnet Kultur Sapmi. Styrelseordförande höll
invigningstal tillsammans med Aili Keskitalo, President av norska Sametinget, och Åsa Larsson Blind
President för Samerådet.
Kulturpersonligheter från hela Sapmi hade samlats för två dagars intressanta och intensiva
mötesdagar.
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Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik

Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag
att genomföra utredningen Modern Samepolitik.

Såmediggi
S.0.!]ledigge
S:*~ediggie
Saemiedigkie

Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakirn Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Saprni (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan käuda behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Sametingets styrelse har godkäut en projektplan för utredningen. Styrgruppen har beslutat
att erbjuda tre kandidater uppdraget att genomföra utredningen. Processen att anlita de tre
personerna är igång.
Nästa styrgruppsmöte kommer genomföras tillsammans med de tre moderatorerna så snart
de är kontrakterade.
Ett referensgruppsmöte ska genomföras under Sametingets plenum i Haparanda. Varje
Sametingsparti får utse en representant till referensgruppen.

Kommitten Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
Kommitten har i uppdrag att under åren 2018 - 2021 planera, samordna och genomföra en
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Arbetet ska bidra till att utveckla
och stärka demokratin genom att öka delaktigheten, förankringen av och motståndskraften i
demokratin.
Kommitten ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att medverka, såsom
skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Huvuddelen av insatserna ska
genomföras år 2021.
Sametinget har till kommitten Demokratin 100 år föreslagit hur Sametinget kan bidra till att
stärka demokratin med utgångspunkt i demokratiska värderingar som jämlikhet, mäuskliga
rättigheter och mäuniskors lika värde.
Förslaget syftar till att motverka fördomar, strukturell och individuell diskriminering samt
rasism, hot och hat mot samer i dagens samhälle genom riktade informations- och
utbildningsinsatser om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur, historia och rättigheter
som urfolk för målgruppen myndigheter och beslutsfattare.
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Parlamentsbyggnaden

Såmediggi
S:irp.edlgge

I 2006 genomfördes arkitekttävlingen där vinnande förslag Badjaneapmi av
Saffiiediggie
Saemiedigkie
Munnan arkitekter låg till grund för Statens fastighetsverks (SFV) fortsatta
projektering för tomt i Kiruna, samt underlag för lokalprogram och tekniskt program.
Underlaget har delvis reviderats 2009.
I 2019 har Sametingets plenum beslutat placera parlamentsbyggnaden i Östersund och
studiebesök har genomförts på orten. Fyra placeringar studerades: vid flygplatsen på Frösön,
på toppen av Frösöberget, samt två platser nedanför Jamtli - vid vattnet nedanför järnvägen
samt en plats högre upp ovanför järnvägen i parksluttningen strax nedanför Riksarkivets
byggnad,
De första stegen i en fortsatt process blir att klargöra:
Finansiering och huvudmannaskap, övriga intressenter, gränsdragning, avtal mrn.
Lokalisering och anpassning till tomt (ny tomtutredning utifrån de studerade
alternativen) nytt/reviderat lokalprogram med teknisk översyn.
Ny kostnadsbedömning.
Igångsättande av detaljplanearbete
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Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskommission, styrelseordförande Per-Olof Nutti

Såmediggl
Sämedigge
S_åmiediggie

Saemiedigkie

Datum

Ort

Kommentar

2 apr

Staaresne

3 apr
9-11 apr
20-27b
6-9 maj
lOmaj
14-15 maj

Gironis
Gironis
New York
Venedig
Giron
Staare

16maj
19-23maj
26-28 maj
29 maj
3-4jun
5jun
l0jun
ll-13jun
13jun
17jun

Giron
Dearna
Liksu
Liksu

18jun
30 jun-4jul
15-lSjul
9-10 aug

tlf
Visby
Geneve
Liksu

27aug

Guovdageaidnu

28-29 aug
29-30 aug
2 sept
3-4 sept
10 sept

Romsa
Romsa

Sthlm

11-13 sept
16-18 sept
18 sept

Staare
Haparanda
Haparanda

19 sept
21-23 sept

Haparanda
Oslo

Möte med länshövdning Jöran Hägglund och
Susanna Löfgren
Halddahusas/Kansliet
Styrelsemöte
FN permanent forum
La Biennale Venezia
Möte med skolverket
Möte om parlamentsbyggnaden med Staare
kommun
Halddahusas/kansliet
Plenum
WGIPSummit
SPR Styrelsemöte
SSR landsmöte
Myndighetsdialog
Bargocoahkkin / Arbetsmöte
Stivracoahkkin / Styrelsemöte
Coahkkin SKL ( Möte med SKL
Coahkkin Ealahus callingottin / Möte med
kansliet (Näring)
Stivracoahkkin / Styrelsemöte
Almedalsveckan
EMRIP
Bazahusat Havdadeaprni.
Återbegravningsceremoni
Öppningsceremoni för 30-årsjubileum av Sarni
Allaskuvla
Rennäringskonferens
SPR styrelsemöte
Följt Girjasmålet i Högsta domstolen
Arbetsmöte, styrelsen, nämndsordföranden
Coahkkin Callingottin/möte med
ledningsgruppen
Stivracoahkkin/Styrelsemöte
Barents Parlamentaralas Konferensa/BPC
SPR stivra coahkkinastii SPR-N / SPR styrelse
möte med SPR-U
SPR dievascoahkkin / SPR Rådsmöte
SPR presidenter och Disney AS
pressmeddelande

Sthlm
Sthlm
Sthlm
Sthlm

Sthlm
TLF

Sthlm
Staare
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Sårpediggi
Så!"Iledigge

Såmiediggie
Saemiedigkie

24-26 sept

Kåråsjohka

2-4 okt
4okt

Umeå
Ubmi

14-15 okt
16-17 okt

Gironis
Gironis

Norgga Såmedikki Åvvudoalut/Norska
Sametingets 30-årsjubileum
EU Arctic Forum
Coahkkin Båikkegottiministarin BGK/RSK /
Möte med Landsbygdsministem Jennie Nilsson
och Statssekreteraren.
Kansliet
Kultursåpmi konferens / kansliet

11

Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
9-11 apr
11 apr

Ort
Telefovdna
Länk

23 apr
24 apr
25 apr
26-30 apr

Telefovdna
Telefovdna
Stockhoalbma
Johkamohkki

7maj
Smaj

Telefovdna
Stockhoalbma

9-10 maj

Oslo

14-16 maj

Giron

20-25 maj
20maj
21 maj
22maj

Dearna
Telefovdna
Dearna
Länk/Deama

22maj

Dearna

22maj

Deama

22maj

Deama

Kommentar
Bilaga
Styrelsemöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
Sametingets instruktion
Styrelsemöte
Arbetsmöte med Kanslichef
Samråd med kommitten Demokratin 100 år
SarnmanstäTining av styrelsens rapport till
plenum i Deama utifrån de redovisningar
som styrelsens ledamöter lämnat för
perioden 2019-01-13 - 03-31.
Styrgruppsmöte Oddaåigasas Såmepolitihka
Referensgruppsmöte med Skolverket
angående revidering av kursplaner i samiska
Seminarium för förskoleanställda och andra
intresserade
Arbetsmöte om förskoleprojektet SåMOS
med Sameskolstyrelsen och norska och finska
Sametinget
Sametingets plenum
Styrelsemöte
Seminarium om Oddaåigasas Såmepolitihka
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
Sametingets instruktion
Möte med referensgruppen för
Sanningskommission
Möte med riksdagsledamot Jonas Eriksson
om riksdagsseminarium om samiska språk
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
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Såmediggi
Såmedfgge
Såmiediggie
Saemiedigkie

26maj

Johkamohkki

27-28 maj

Likssjuo

29maj

Skellefteå

3-5jun

Stockhoalbma

4jun
Sjun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

11-13jun
13jun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

13-14jun
lljun

Stockhoalbma
Stockhoalbma

17jun
17jun

Telefovdna
Telefovdna

18jun
18-19jun

Telefovdna
Luleju

20jun
23-26jun

Luleju
Victoria, British
Columbia,
Kanada

1-2 jul

Visby

20aug

Årjjatluovvi

27-28 aug
2-4 sept
2 sept

Luleju
Stockhoalbma
Stockhoalbma

10 sept
11-13 sept
11 sept

Staare
Staare
Staare

Ordförandeberedning inför
språknämndsmöte
Barents W orking Group of Indigenous
Peoples' Congress och Summit
Möte i Strukturfondspartnerskapet för Övre
Norrland
Deltagande på Svenska Samers Riksförbunds
landsmöte
Arbetsmöte, styrelsen
Fördjupad myndighetsdialog med Kulturoch demokratiminister Amanda Lind
Styrelsemöte
Sametingets riksdagsserninarium "Samiska
språkens möjligheter och utmaningar"
Språknämndsmöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Styrgruppsmöte Od:d:aaigasas Samepolitihka
Arbetsmöte med kansliet om hemställan om
språklag
Styrelsemöte
Anförande på Sametingets sarnrådsmöte
angående rninoritetspolitiska frågor
Språknämndsmöte
Nordamerikanska och arktiska regionala
mötet för UNESCO:s Internationella
Urfolksspråkår för att bidra till att ta fram ett
slutsatsdokurnent för IYIL till FN:s
generalförsamling.
Deltagande på Sametingets arrangemang i
Alrnedalen
Officiellt godkännande av pitesarniskt
skriftspråk
Språknämndsmöte
Arbetsmöte, styrelsen, nämndsordföranden
Deltagande på förhandlingarna i Girjasmålet
i Högsta Domstolen
Arbetsmöte med Sametingets ledningsgrupp
Styrelsemöte
Studiebesök till föreslagna tomter för
Sametingets parlamentsbyggnad

Sida 24 av 30

3

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning, 2019-04-01-10-18

2019-10-30

,,
.

.

~

',?

':t:'

\&~, ..-,;
Såmedlggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

12 sept

Staare/länk

17 sept

Telefovdna

17 sept

Telefovdna

18-19 sept
23 sept
23-24 sept

Haparanda
Telefovdna
Johkamohkki

25 sept

Telefovdna

26 sept

Telefovdna

2 okt
4okt

Luleju
Årjjatluovvi

9 okt

Anar

9 okt

Telefovdna

l0okt

Stockhoalbma

17 okt

Telefovdna

Möte med utredningen om uppföljning av
minoritetspolitiken (Ku 2018:05)
Möte med Skolverket angående arbetet med
revidering av kursplaner i samiska
Arbetsmöte med Sameskolstyrelsen och
norska och finska Sametinget om ansökan för
förskoleprojektet SaMOS
Möte i Samiskt Parlamentariskt Råd
Styrelsemöte
Arbetsmöte med Sameskolstyrelsen och
norska och finska Sametinget om ansökan för
förskoleprojektet SaMOS
Ordförandeberedning inför
språknämndsmöte
Telefonmöte med Australiens ambassad
angående deltagande på IYIL-konferens i
november
Språknämndsmöte
Deltagande vid seminarium om de
tvångsförflyttades historia
Norska, svenska och finska Sametingens och
Giellagaldus gemensamma språkseminarium
för tolkar, översättare och andra
språkarbetare
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
språkuppdrag
Möte med Europarådets expertkommitte
angående granskning av Sverige utifrån
europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetsspråk
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
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Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan
Rannerud
Datum
17apr

Ort
Malage

23 apr
26 apr
7maj
12-14 maj

Telefon
Boliden
Luleå
Jönköping

15-16 maj
15-16 maj
18-19 maj
22maj
27maj

Östersund
Östersund
Mala.ge
Deama
Mala.ge

28maj
28maj
3-5jun
4jun
4jun
4jun
5jun
5jun

Luleå
Luleå
Tj åsskasulla
Tjåsskasulla
Tjåsskasulla
Tjåsskasulla
Tjåsskasulla
Tj åsskasulla

5jun

Tj åsskasulla

6jun
7jun
9-lOjun
13jun
17jun
17jun
18jun
18jun
25jun
28jun

Telefon
Mala.ge
Tjåsskasulla
Mala.ge
Telefon
Telefon
Telefon
Mala.ge
Julev
Mala.ge

22-23 aug
2-4 sept
5 sept
10-13 sept
16-18 sept
23 sept

Julev
Tjåsskasulla
Julev
Östersund
Haparandi
Telefon

Kommentar
Stöd för samiska näringar i
förvaltni:ngskommunen
Styrelsemöte
Boliden AB angående samråd
Länspartnerskapet
Övervakni:ngskommitten för de regionala
fonderna
Möte med Östersunds kommun
Möte med Näringsnämnden
Sameätnams landsmöte
Ref. grupp Sanni:ngskommission
Stöd för samiska näringar i
förvaltni:ngskommunen
Länsstyrelsen påskrift avsiktsförklaring
Möte med Nordic Publishing ang. SGU
SSR landsmöte
Möte Slow Food Sapmi
Möte SSR samiska näringar - Sametinget
Dialog UR om möte Public Service
Myndighetsdialog Amanda Lind
Dialog med Göran Tembo om
Skogssamerättsutredningen
Dialog med Johanna Kirsten om samordning
EU
Möte med Bertil Marklund om Muonio
Planering inför OECD
Ref. grupp Sanni:ngskommission
Utvärdering av möte med OECD i Skellefteå
Modem samepolitik
Möte Näringsnämnden
Möte styrelsen
Genomgång projektplan OS
Länspartnerskapet
Yttrande över Norrbottens Miljö och
klimatstrategi
Möte Näringsnämnden
Arbetsmöte styrelsen
Länspartnerskapet
Möte styrelsen
9:e Barentsparlamentariker konferensen
Styrelsemöte
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Sår:p.eWggi
~a~edigge
Sånilediggie
Saemic · lde

23 sept
24-25 sept
27 sept
4okt
7 okt

Telefon
Giron
Tjåsskasulla
Giron
Mala.ge

7 okt
8 okt
160kt

Arlanda
Syöldete
Tj åsskasulla

170kt
17 okt

Tjåsskasulla
Tjåsskasulla

Möte Näringsnämnden
Barents Rescue VIP
Panel 1 under EU-sakrådet
Möte med SVT och Oddasat
Yttrande över Norrbottens Miljö och
klimatstrategi
Möte Näringsnämnden
Möte Muonio sameby
Riksdagsserninarium om gruvor anordnat av
Isak From. Jan Rannerud lyfte vikten av att
ILO 169 med flera konventioner ratificeras.
Övervakningskorrunitten
Möte med Civil Rights Defenders på
organisationens begäran. Olika frågor lyftes,
bl.a. möjligheten till utökat samarbete.

13
14
15

16

Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum

Ort

Kommentar

3 apr
3 apr
7-8 apr
9-11 apr
11 apr

Stockholm
Stockholm
Umeå
Kiruna
Länk

23 apr
6maj
6maj
15maj
20-25 maj
29maj

Telefon
Telefon
Vemdalen
Östersund
Dearna
Östersund

4jun
4-5 jun
5jun
11-13jun
lljun

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

13jun
18jun

Stockholm
Telefon

Riksdagserninarium om rovdjur
Styrgruppsmöte rovdjursstrategi
Sametingets rådslag - konferens
Styrelsemöte
Dialogmöte med Kulturdepartementet om
Sametingets instruktion
Styrelsemöte
Rennäringsnämnden
Möte med Samebyar om åtgärder varg
Möte med Östersunds kommun
Plenum
Medverkan på Sametingets infomöte om
förvaltningsverktyget
Arbetsmöte, styrelsen
SSRs Landsmöte
Myndighetsdialog med Kulturministern
Styrelsemöte
Dialogmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Möte med SKL
Styrelsemöte
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Såmedlggi
samedigge

Såniiediggie
Saemiedigkie

24jun
24-jun
1-4 jul
9 aug
15-16 aug

Luleå
Luleå
Visby
Lycksele
Jokkmokk

16-17 aug

UmeåNindeln

19 aug

Telefon

23aug
26 aug

Östersund
Jokkmokk

27aug
2 sept
3 sept
10 sept
11-13 sept
11 sept

Luleå
Stockholm
Stockholm
Östersund
Östersund
Östersund

23 sept
2okt
4okt
7-8 okt
9 okt

länk
Stockholm
Arjeplog
Stockholm
Stockholm

Samrådsmöte Region Norrbotten
Möte med Landshövdingen i Norrbottens län
Almedalen
Återbegravning av samiska kvarlevor
RenBkötselkonferens om behov av forskning
och rensjukdomar
Invigning av Biosfärsonuåde VindelälvenJuhtatdahka
Planering av Miljö- och jordbruksutskottets
möte
Möte med NV ang. rovdjursförvaltning
Möte med Jokkmokks samebyar angående
gränser
Möte med Miljö- och jordbruksutskottet
Girjas huvudförhandlingar i Högsta domstolen
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med ledningsgruppen
Styrelsemöte
Möte med arktitekten oxh Östersunds kommun
om platsen för Parlamentsbyggnaden
Styrelsemöte
Girjas huvudförhandlingar i Högsta domstolen
Seminarium om de tvångsförflyttades historia
Girjas huvudförhandlingar i Högsta domstolen
Möte med Centerpartiets partiledare Annie
Lööf och vice partiledare Anders w Jonsson
samt ledamot i justitieutskottet Johan Hedin.

Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum
11 apr

Ort
Skype

6maj

Telefon

7maj
20maj
20maj
21-23 maj

Telefon
Telefon/Umeå
Umeå
Dearna

Kommentar
Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetsmöte angående fortsatt finansiering av
projektet
Förslag till Strategi för samisk hälsa 2020-2030remiss - Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Styrgruppsmöte för Ockl:aaigasas Samepolitihka
Politisk referensgrupp - Kunskapsnätverket
Möte med Transportstyrelsen angående AXG
Sametingets plenum
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Såmediggi

S:.lmedigge
Såmiediggie
Saemiedi Jde

29maj

Skype

3-4jun
lOjun
11-13jun
lljun

Arvidsjaur/Skype
Stockholm
Stockholm
Stockholm

17jun

Telefon

19jun

Telefon

2 sept

Stockholm

3 sept
4sept

Stockholm
Stockholm

11-13 sept
23 sept
8 akt
8 akt

Staare
Telefon
Storuman
Storuman

9 akt

Storuman

Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för
samisk hälsa
Hälso- äldre och idrottsnämndens möte
Arbetsmöte, Styrelsen
Styrelsemöte
Möte med Socialdepartementet angående
fortsatt delfinansiering av Kunskapsnätverket
för samisk hälsa
Möte arbetsgruppen för Oddaaigasas
Samepolitihka
Politisk referensgrupp - Kunskapsnätverket för
samisk hälsa
Arbetsmöte, Styrelsen - Högsta domstolen Gitjasmålet
Arbetsmöte, Styrelsen
Arbetsmöte, Styrelsen, möte med
nämndsordförandena
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Hälso- äldre och idrottsnärnndens möte
Styrgruppen för Kunskapsnätverket för samisk
hälsa
Samiskt hälsoseminarium

Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik
Datum
15maj

Ort
Östersund

3-4jun
5jun
lOjun
lljun
11-13jun
18jun
26jun
26jun
28 - 29 aug
2-4sept
10-13 sept

Sthlm
Sthlm
Sthlm
Sthlm
Sthlm
Telefon
Ånge
Kautokeino
Tromsö
Sthlm
Östersund

Kommentar
Möte med Östersunds kommun Parlamentsbyggnaden
Representation SSR
Myndighetsdialog
Arbetsmöte
Möte med kulturdepartementet
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Möte Strukturfond
Möte SPR:s arbetsgrupp om gränshinder
Möte kommitten Nationella symboler
Arbetsmöte
styrelsemöte

Sida 29 av 30

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning, 2019-04-01-10-18

2019-10-30

Sånwdiggi
Sämedigge

Sl_lllliediggie
Saemicdiglde

23 sept
1-3 okt
7-8 okt
15-16 okt

Tele
Sthlm
Sthlm
Kiruna

styrelsemöte
Girjas mot staten
Girjas mot staten
Kultur saprni

Bilagor:
1. Anförande vid seminarium på nionde Barents Parlamentarisk konferens, Per-Olof
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gemensamma språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare, Lars
Miguel Utsi, 2019-10-09
3. Anförande vid officiellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk, Lars Miguel Utsi,
2019-08-20
4. Anförande vid panelsamtal om grön el, Almedalsveckan, Per-Olof Nutti, 2019-06-30
5. EMRIP rapport, Per-Olof Nutti, 2019-07-15--18
6. Anförande vid panelsamtal, EMRIP, Per-Olof Nutti, 2019-07-16
7. Anförande vid panelsamtal vid lansering av OECD globala utredning Linking
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8. Anförande vid återbegravningsceremoni i Likssjuo, Per-Olof Nutti, 2019-08-09--10
9. Anförande vid öppningsceremoni för 30-årsjubileum av Sarni Allaskuvla, Per-Olof
Nutti, 2019-08-27
10. Rapport från rennäringskonferens, Tromsö, Per-Olof Nutti, 2019-08-28--29
11. Anförande vid norska Sametingets 30-årsjubileum, Per-Olof Nutti, 2019-09-24
12. Anförande vid seminarium om de tvångsförflyttades historia, Lars Miguel Utsi, 201910-04
13. Anförande vid Barents Rescue VIP, Jan Rannerud, 2019-09-24
14. Rapport från dialogmöte med SVT, Jan Rannerud, 2019-10-04
15. Yttrande angående Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024, Jan Rannerud,
2019-10-07
16. Anförande vid ril<sdagsseminarium om gruvor, Jan Rannerud, 2019-10-16
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SEMINAR 3 - GREEN TRANSPORT AND SUSTAINABLE SOLUTIONS
FOR THE FUTURE

Per OlofNutti, Chair ofthe Sami Parliamentary Council

Fellow Barents parliamentarians
Friends of Barents cooperation
Ladies and Gentlemen

Allow me to start with a bold statement arguing with a flavour of irony that the
indigenous peoples in general are the real experts and executors of green
transport and sustainable solutions, both in the past, but also hopefully in the
future. Taldng in considerations that Amazonas is buming in the same way as on
ofthe major Saudi oil facilities, both caused by mankind, should challenge us
to think outside ofthe box. The ever-ending economic growth and unsustainable
modernisation have some !imitation. Take this as humble introductory
reminder.

Today when also indigenous peoples almost are equal partners, for instans in the
Barents Cooperation we have also take a share of our common burden.

1

At first allow me to mention some important development in the Barents region
affecting indigenous peoples. The Nordic govermnents have together with the
Sami Parliaments in Finland, Norway and Sweden made a common effort for
developing a new legal :framework for protection ofthe rights ofthe Sami and
how the rights should be implemented through the negotiations on the Nordic
Sami Convention. The proposal is currently still under consideration in the
govermnents ofthese countries after Sami Parliaments suggested few changes to
the proposal. The Sami Parliaments view the Nordic Sami Convention as an
important standard-setting document that could be used to address the inequality
in power balance between the Sami people and the states, and to secure the
fundamental human rights for the Sami people.

From a Sami perspective, reconciliation is seen as a prerequisite for the effective
implementation of the human rights of the Sami and for the shaping of a
stronger relationship between the states and the Sami people. In May 2017 the
Sami Parliament and the Finnish prime minister agreed to start the work of
establishing a truth and reconciliation process to properly address the longstanding injustices faced by the indigenous Sami people. The process is under
preparations. On the Norwegian side the Norwegian Parliament run over the
Norwegian govemment and decided to establish a commission to investigate the
norwegianisation policy and injustice against the Sami and Kven and Norwegian
Finns. The Swedish government have just recently likewise announced that they
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also will start a reconciliations procedure. In Russia we also notice steps to
recognize indigenous peoples hardships, for instance the Nenets peoples efforts
and contribution defending Russia during the Second World War. This isa way
to promote common understanding and trust.

There are also parallel discussions on strengthening the consultation and
negotiation arrangements between the Sami Parliaments and the states in all
three countries. The UN Expert Mechanism on the Rights oflndigenous Peoples
(EMRIP) visited Finland in 2018, in its first country engagement under its
revised mandate and provided technical legal advice on how the Sami
Parliament Act should be revised in order to implement intemational human

rights standards. During EMRIP visit ifwas difficult to avoid the discussion on
the planned railway to the Arctic Sea. This is indeed a very good example of a
"mal-function" in the interaction between the Finnish state and the Sami people.
The Sami Parliament in Finland have strongly opposed the Arctic Railway
plans, arguing that both international and national law give the Sami people the
right to consultations conducted in good faith in order to fulfil the right to free,
prior and informed consent (FPIC) in matters like this. They fear that Arctic
Railway will have huge impacts on nature and exploitation ofthe Arctic's
natural resources such as unfragmented forests threatening Sami culture as these
forests are essential for traditional Sami reindeer herding.
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It' s notable that the state ofFinland has studied the financial and other questions

conceming the Arctic Railway. It was lmown in advance that, due to the
significant costs ofthe constmction anda relatively low projected use capacity,
the project will not be financially feasible. The Regional Council ofLapland
ignores these studies and wants to include the Arctic Railroad to the land use
plan of the Northermnost Lapland.

In this context we note that ministers of infrastmcture and transportation in the
Barents region just recently adopted ajoint declaration and an action plan
conceming transportation and infrastmcture. In the declaration preamble part the
importance of including indigenous peoples all stages of decision making is
underlined, but how this is going to be implemented is not outlined in the very
aspiring action plan. This means that conflict level between indigenous peoples
and transport and other infrastmcture plans in the Barents region will probably
increase, sorry to say.

In closing I want to challenge the parliamentarians in the Barents member
countries to take necessary steps to recognise the rights of indigenous peoples.
On the Swedish side, partly also in Finland and Norway the parliamentarians
have almost abdicated from their duties to take necessary actions in order to
fulfil their obligations towards indigenous peoples in accordance with their
constitutions and intemational law. In Sweden this reality has forced Sami
peoples to litigations in courts to protect their rights and livelihoods. As we are
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sitting here in Haparanda there are legal proceedings going on in the Swedish
Supreme Court. The court case is about Sami hunting and fishing rights and it's
a local Sami community versus the Swedish state. So - way not adopt the ILO
Convention 169 and the Nordic Sami Convention - then we can start the real
talks.

Thankyou
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Lars Miguel Utsi, Saemiedigkien mubpie åvtohke ji'h g'ielemoenehtsen åvtohke.
Gaahpoehåalome Nöörjen, Sveerjen j'ih Soemen j'ih g'ielegaaltijen g'ieleseminarijesne.

Buerie aerede,

daate åehpies sijjie munnjien, Aanar. Jaepine manne gellien aejkien diekie båateme. Daate
sijjie gujhth jarngesne gellielaaketje vuekine.
Voestemes Aanar munnjien jijtje jarngesne lea. Mov 1e1nie Lisman luvhtie båata, daestie
luhkie mijlh, jTh galllesh mov sllekteste daesnie.
Mohte jis ij barre mov jijtjen b1jre ussjedem marrne gellien aejkien diekie fealadamme sjlere
barkojne. Gosse raastemastah gyhtjelassijgujmie barkeminie Saepmesne dovne Kolanjuanan,
dellie Aanar vihkeleles tsiehkie sjaedta.
Mohte sijjie öövre gielteges daan beajjetje barkojsne aaj.
Daesnie Aanaresne raejhkoes g1elem utnebe. Daesnie sopsestibie aanarsaemien,
noerhtesaemien jTh skåaltesaemien. Mecltie gaektsie jaepien maenngan diekie böötim
tjåahkoen gaavhtan hotellese bötim gusnie edtjim årrodh. Marrne dan aavone sjidtim juktie
marrnem båarastehtin aanar-saemien-g1elesne.
Mijjieh daejrebe mijjen g'ielh aajhtoe mohte jis stinkeslaakan barkebe daejrebe öövtiedimmie
buerie båata sjidtedh. Maehtebe daam vuejnedh aanarsaemien g1elesne.
DThte buerie mijjieh daesnie Aanaresne tjåangkanamme daennie kånferansese. Mijjieh
båetebe barkedh vuesiehtidh man geerve saemiej g1eline leah. Mohte mijjieh edtjebe aaj
barkedh vuejnedh man raejhkoes mijjen gYelh leah jTh dovne klaerievoete jTh gellielaaketjevoete. Mijjieh vuejnebe joe daelie daennie saavkesne gosse tjåangkanamme abpe
Saepmeste man vijries saemien gYeles1ebredahke lea. Juktie dam raejhkoesvoetem
vuesiehtidh daam biejjiem åarjelsaemien gYelesne soptsestem.
Daam raejhkoesvoetem vihkeles vuesiehtidh. Dihte vihkeles jeerhtsinie mejtie mijjen g1elh
uh1ieh, maahtojne mejtie gYeline åadtjobe, vuesehte gaavhtan baakojne, sijjienommine, guktie
soptsestibie jTh guktie gYelem eevtjedh. Eatneme dan vihkeles aalkoealmetjidie, daam
kultuvresne jTh åssjalommivuekiej mietie vuejnebe.
Joekoen dan beajjetje s1ebredahkesne mijjen åssjalommesh daerpies jlh marrne håhkoem
s1ebredahke daam vuepteste.
1
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Mijjen gielh vihkeles. Dejtie vihkeles eevtjedh. Dannasinie mijjieh aaj dah biejjieh daesnie
tjåangkanamme. Nuepiem åadtjobe gielebarkoem duedtedh jih sinsitnijste heredh. Nuepiem
åadtjobe giengelåbpe ektiebarkojne barkedh jih ektie-faamojne raastan rastah nuhtjedh.
Dijjieh mah danbien daesnie, mov håhkoe dijjieh edtjede stuerebe skraejriehtimmiem
åadtjodh, daejnie vihkeles barkojne jåarhkedh barkedh, mejtie dijjieh siebredahkese
darjoejidie.
FN:e daam jaepiem internasjovne aalkoe-aalmetji- gielejaepine heevehtamme. Mijjen håhkoe
aalkoe-almetji gielide jollebe biejjie-öörnegasse lutnjieh jih rnijjen staath saetnies jih riektes
tsillide vaeltieh rnijjen gielide eevtjedh. Mohte akte jaepie lea åenehks. Laejhkan jis daate
jaepie nuepiem rnijjese vaadteme gielegyhtjelassine stinkeslaakan barkedh tjoerebe
jeenjebem Saepmesne jih abpe veartanisnie darjodh. Dan gaavhtan mijjieh ektesne
Saepmesne jih rnijjen ektiebarkij gujmie bijre jarkan veartanisnie barkebe guktie FN:e edtja
internasjovne jaepielåhkeden aalkoealmetji-gielide naennoestidh.

Jaepielåhkadinie barkojne aalkoe-almetji gielij åvteste rnijjieh båetebe rnijjen jih aalkoealmetji gielereaktide dåarjodh, aalkoealmetjh åadtjoeh meatan årrodh gåessie naennoestidh,
seamma vierhtegem tjohtjedh jih rnijjen gyhtjelasside bievnedh. Siebredahke jih demokratije
naennoes sjaedta, gosse alkoealmetjh jih unnebe-låhkoe naennoes sjidtieh.

Jaepielåhkadinie aalkoe-almetji-gielide rnijjieh håhkesjibie se amma almetji reaktide åadtjodh
goh majoriteten almetjh jih dellie håhkesjibie siebredahke edtja rnijjen perspektivide jih
åssjalomrnide guarkedh.

Jis staath rnijjen gielereaktide reaktoe krööhkestamme dellie dah guarkeme man vihkeles
rnijjen gieledajvide vaarjelidh juktie dah vihkeles jielije sijjieh rnijjede gusnie gielem
nuhtjedh, earjoehtijstie. Dejtie vaarjelidh ruvhtie-raajroeprosjektijste, gruvaprojektijste,
turisrnijste, skåajjeburrijste earjoehtidh jih ovsjiehteles ovjurijpolitihkijste.
Daesnie, dah biejjieh, rnijjieh dan geajnoen rnietie vaedtesbe.
Dannasinie manne dijjese buerie barkoem daennie seminarijesne vaajtelem. Dihte vihkeles
gaajhkide rnijjide.
Gaejhtoe!

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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Öppningsanförande av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och
ordförande i språknämnden, på Sametingens i Norge, Sverige och Finland och
Giellagaldus språkseminarium
Bures,

Detta är en mycket bekant plats för mig, Anar. Genom åren har det blivit många resor hit för
mig. Denna plats är på många sätt mycket central.
För det första är Anar centralt ur ett rent personligt perspektiv för mig. Min mor kommer
från Lisma, tio mil härifrån, och jag har många släktingar här.
Men utöver det personliga, så har jag många gånger rest hit eller passerat här i samband med
olika jobb. Arbetar man med gränsöverskridande frågor i Sapmi ända bort till Kolahalvön, så
blir Anar en viktig knytpunkt.
Men platsen är också väldigt intressant utifrån det vi gör här idag.
Här i Anar har vi en stor språkrikedom. Här talas anarsamiska, nordsamiska och
skoltsamiska. För ca åtta år sedan kom jag hit för ett möte och kom in på hotellet som jag
skulle bo på. Det gladde mig att receptionisten på hotellet hälsade mig välkommen och
pratade på anarsamiska till mig.
Vi vet att våra språk är hotade, men med rätt insatser kan utvecklingen gå åt rätt håll. I
anarsamiskan har vi ett gott exempel på det.
Det är passande att vi samlats här i Anar till denna konferens. Vi kommer under dessa dagar
beröra de samiska språkens utsatthet. Men vi kommer också få se vilken rikedom vi har i
språken, färggrannheten och mångfalden. Och vi ser det nu här i denna sal också, när vi
samlats från hela Sapmi och ser vilken bredd det samiska språksamhället har. För att visa på
den rikedomen talar jag idag på sydsamiska.
Den här bredden är viktig. Det är viktigt med den variation som våra språk har, den
kunskap som språken förmedlar genom tex termer, platsnarnn, hur man formulerar sig och
hur man bygger upp språket. Den vikt som urfolk sätter i naturen speglar sig i våra språk
och i kulturen, i vårt tankesätt.
Särskilt i dagens samhälle behövs vårt perspektiv och jag hoppas att samhället i stort
verkligen ska få upp ögonen för det.
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Våra språk är viktiga. Att stärka dem är viktigt. Därför är vi också samlade här dessa dagar.
Vi får möjlighet att stärka upp vårt språkarbete och lära av varandra. Vi får möjlighet att
fördjupa våra samarbeten och nyttja våra gemensamma resurser över gränserna på bästa
sätt. Ni som är här ska förhoppningsvis få ytterligare motivation att fortsätta det viktiga
arbete ni gör för samhället.
FN har utsett detta år till det internationella urfolksspråkåret. Vår förhoppning är att kurma
lyfta upp urfolkens språk högre på agendan och få våra stater att ta konkreta steg framåt för
att stärka språken. Men ett år är kort. Även om detta året har gett oss möjlighet att fokusera
mer på språkfrågorna, är det mycket mer som behöver göras i Sapmi och i resten av världen.
Vi arbetar därför, tillsammans inom Saprni och med våra samarbetspartners runt om i
världen, för att FN ska besluta om ett internationellt decennium för urfoll<Sspråk.
Med ett decennium av insatser för urfolkens språk kommer vi stärka våra, urfolkens,
språkrättigheter. Med starkare språkrättigheter följer förbättringar på andra områden; andra
rättigheter kan stärkas, urfolken involveras mer i beslutsprocesser, jämlikhet eftersträvas och
våra utmaningar belyses. Samhället och demokratin stärks, då urfolk och minoriteter stärks.
Med ett decennium för urfolksspråken ska vi förhoppningsvis uppnå likställda mänskliga
rättigheter med majoritetsbefolkningen, och förhoppningsvis förstår samhället då också våra
perspektiv och tankesätt.
För om staterna fullt ut respekterade våra språkrättigheter skulle de också inse vikten av att
skydda våra språkmiljöer, viktiga levande domäner för språkanvändningen, från att
förstöras. De skulle skyddas från att förstöras av järnvägsprojekt, gruvprojekt, turism,
skogsbruk och obalanserad rovdjurspolitik.
Här, dessa dagar, tar vi några steg i den riktningen.
Därför önskar jag er alla riktigt framgångsrika dagar på detta seminarium. Det är viktigt för
oss allihop.
Giitu.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget

4

Såmediggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

2019-08-20, Arjjatluovvi

Siihkavuorru, Lars Miguel Utsi, Siimedikki viirre stivrasiigadoalli ja
giellaliivdegotti siigadoalli, bihtiinsiimegiela ciillinvuogi dohkkeheami oktavuodas

Bures,
makkar illubeaivi odne lea.
Mon lean Lars Miguel Utsi. Dat lea earenomas leahkit dappe dal<kar doaluin.
Mon lean saddan baja.s Arjjatlovi gielddas, cieza miilla das nuortelis. Go vazzen skuvlla
dappe de lei samegiella oalle cihkusis mu mielas. Dat lei harvet go gullen dehe oidnen
samegiela dappe. Samegiella orui leahkime dakkar mii beare gullui iezamet ruovttuin ja
giliiu, ii ge ollenge almmolas birrasis.
Mu ahkku ja addja sattaiga maid bajas dan guovllus. Sunuus daiddii veaha earalagan
vasahus go mus. Delle gulahalle samegillii ranjaiguin ja bihtansamegiella lei nu nanus dan
birrasis ahte ahkku ja addja maid oahpaiga bihtansamegiela, goitge muhtin muddui, vai
galggaiga gulahallat bures buohkaiguin sin birrasis.
Olu lea geavvan samigielain dien rajis. Servodat lea dulbmon sarniid, ja viggan javl<kahit
min gielaid. Min giella badjelgehccojuvvui, manat eai beassan oahpat sin eatnigiela, min
vuogit eai dohkkehuvvon ja nu vigge javkkadit min giela, kultuvrra ja eallinvugiid.
Muhto dal dovdu odda lihkastat. Mu eallinaiggis orru juoga rievdan. Sami servodat lea
givron ja dal lassana berostupmi gillii. Seamrnas lea ipmardus min rivttiid birra maid
loktanan, ja stahta valda daid vuhtii eanet ja eanet. Dat manna hihtasit, muhto rnii joatkit
bargat garrasit dainna.
Odue rnii valdit stuora lavl<ki ovddosguvlui bihtansamegiela varas. Odda callingiella. Eai
leat buohkat geat atnet ahte dat lea jierpmalas vel ovtta sami callingiela normeret. Muhto mu
mielas dat lea jierpmalas.
Mon ipmirdan manin unuit gielaid geavaheaddjit haliidit sin gillii callinvuogi. Go leat nu
unnan giellageavaheaddjit, de odda callinvuohki adda movtta, famu ja mihasvuoda. Odda
callinvuohki bukta maid eanet navccaid gillii, ja earenomazit giella mas eai leat nu olu
geavaheaddjit, de !ea stuora vuoitu ja unnan manahit odda callingielain.
Dat boahta ovddidit bihtansamegielagiid dili olu. Ja dat !ea maid riggodat buohkaide,
midjiide Samis, ahte min girjjat kultuvra ja gielat ellet dearvan.
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Jagis 2016 ubmisamegiela callinvuohki dohkkehuvvui. Dan rajis mon oainnan ahte
berostupmi dasa lea loktanan. Diibma, go odda ubmisamegiela satuegirji almmuhuvvui
juovlamanus, de ledje maJJga cuodi oassalastime doaluin. Cakcii Samiid Oahpadusguovddas
lagiida ubmisami giellagurssa, ja <lat lea juo dievvan. Dohkehuvvon callinvugiin rahpasit olu
vejolasvuodat ovddidit giela.
Samediggi lea giddat evttohan stahtii asahit guovtti odda giellaguovddaza, Gironii ja
Johkamohkkai, nu ahte olles ruotabeali Sapmi galga oazzut buori gielladoarjaga. Dat
giellaguovddazat galget doarjut visat gielaid Samis, nu maid bihtansamegiela.
Mon lean dappe Samedikki ovddas. Mon lean varre stivrasagadoalli ja giellalavdegotti
sagadoalli.
Muhto ovdal dan, mis ledje valggat giddat 2017. Mon muittan valgagiccu. Delle lei
valgadigastallan dappe Årjjatluovis. Delle bohte jearaldagat bihtansamegiela birra, delle juo
lei stuora berostupmi das.
Muittan de maJJJJilis, go ledjen algan dan virgai. Delle bessen coahkkinastit bihtansami
giellajoavkkuin dappe juovlamanus 2017, measta guokte jagi das ovdal. Doppe humaimet
bihtansamigiela boahtteaiggi birra, mal<l<:ar darbbut ledje, ja makkar vuordamusat ledje,
earenomazit callingiela dohkkeheami ektui.
Muittan <lien coahkkimis go dii, giellageavaheaddjit, loktiidet cielga darbbu: dehaleamos lei
ahte bihtansamegiela callinvuohkki galggai norrnerejuvvot.
Dal <lat lea dahkon.
Dal alga somas aigi. Dal lea aigi jurddahit boahtte lavkki birra. Maid dii haliidehpet dal
galga dahkot bihtansamegiela varas? Makkar vuordamusat ja niegut dis leat giela ektui?
Ja daid jurdagiid mon, mii giellalavdegottis ja Samedikkis maid haliidit gullat. Danin go mii
galgat lagamus jagis habmet giellastrategija ja doaibmaplanaid juohke giela varas ja <lat
bargu alggahuvvo caki'at. De heive ge hui bures dal habmet din vuordamusaid ja nieguid
bihtansamegiela birra. Samedikkis mii boahtit bargat garrasit vai bihtansamegiella ja min
eara sameigielat ovdanit bures.
Mon vuorddan iluin dan aiggi, soames ha.ve boahtteaiggis, go mus sadda seammaladje go
ahkus ja adjas. Ahte mon maid oahpan bihtansamegiela danin go <lat gulla nu olu dappe
min birrasis.
Buorre algu de ahte mon loahpahan sahkavuori muhtin saniiguin bihtansamegillii, nu bures
go mahtan goitge.
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Udni läv avon ja miha. Mån sidav Samedigge åvdås, giella-säbbre-rare åvdås, ja iehtjam
åvdås, savvat giijkajda iedna vuorbbev ja buorak båhtej-iijgev gielajn, gu udni mijan lä
stnorra guddne ävvudit jut Siibme lä båndiibun sjaddam årrå tjillemgielajn. Giijkajda, ma lä
bidumsiimegielav anedam ja dahkam dav mahttelis - Gijjto!

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasiigadoalli
Giellaliivdegotti sagadoalli
Siimediggi
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Tal av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och ordförande i
språknämnden, i samband med godkännandet av pitesamiskt skriftspråk

Vilken glädjens dag vi har idag.
Jag är Lars Miguel Utsi. Det är speciellt att vara här på en tillställrung som denna.
Jag är uppvuxen i Arjeplogs kommun, sju mil norrut härifrån. När jag gick skola här var det
samiska språket ganska dolt, för mig i alla fall. Det var sällan som jag hörde eller såg samiska
här. Samiskan verkade vara något som bara hördes i våra hem och byar och inte alls i den
offentliga miljön.
Min farmor och farfar växte också upp här i trakterna. De hade troligen en annan upplevelse
än vad jag hade. Då pratade man på samiska med grannarna och pitesamiskan var så stark i
trakten så att farmor och farfar till viss mån lärde sig pitesamiska så att de skulle kunna
kommunicera väl med alla i omgivningen.
Mycket har hänt med samiskan sen dess. Samhället har tryckt ner samerna och försökt utrota
våra språk. Man såg ner på språken, barnen fick inte lära sig sitt modersmål, våra seder
accepterades inte och på så vis försökte man utrota vårt språk, kultur och levnadssätt.
Men nu märks en ny rörelse. Under min levnadstid verkar något ha förändrats. Det samiska
samhället har stärkts och nu ökar intresset för språken. Samtidigt har förståelsen om våra
rättigheter också ökat och staten tar hänsyn till dem mer och mer. Det går långsamt, men vi
fortsätter arbeta hårt med detta.
Idag tar vi ett stort kliv framåt för pitesamiskan. Ett nytt skriftspråk. Det är inte alla som
tycker att det är klokt att ännu ett skriftspråk normeras. Men jag tycker det är klokt.
Jag förstår varför brukare av mindre språk vill ha ett separat skriftspråk. Med få
språkbrukare ger ett nytt skriftsprål< motivation, styrka och stolthet. .Ett nytt skriftspråk ger
mer resurser till språket, och speciellt för språk med väldigt få talare är det mycket att vinna
och lite att förlora med ett nytt skriftspråk.
Detta kommer att främja förutsättningarna mycket för de pitesamiska språkbrukarna. Och
detta är också en rikedom för oss alla i Sapmi, att vår kultur och våra språk frodas.
I 2016 normerades det umesamiska skriftspråket. Sedan dess ser jag att intresset för
umesamiskan har ökat. I december ifjol, när den nya umesamisk ordboken släpptes, deltog
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flera hundra på den tillställningen. I höst kommer Samernas Utbildningscentrum att hålla en
kurs i umesamiska, och kursen är redan fulltecknad. Genom att ett skriftspråk godkänns
öppnas många möjligheter att främja språket. ·
I våras har Sametinget föreslagit till staten att etablera två nya språkcentrum, i Giron och
Johkamohkki, så att hela svenska sidan av Sapmi ska få stärkta språkinsatser. Dessa
språkcentrum ska stödja alla samiska språken i Sverige, så även pitesamiskan.
Jag är här för att företräda Sametinget. Jag är vice styrelseordförande och ordförande i
språknämnden.
Men innan det minns jag valet under våren 2017 och valkampanjen. Då hade vi en valdebatt
här i Arjeplog. Då lyftes det frågor om pitesamiskan, redan då var intresset stort för detta.
Minns också efteråt, när jag tillträtt det här jobbet. Då fick jag träffa den pitesamiska
språkgruppen, i december 2017, nästan två år sedan. Vi pratade om pitesamiskans framtid,
vilka behoven var och vilka förväntningar som fanns, särskilt i förhållande till normeringen
av skriftspråket.
Jag kommer ihåg från det mötet att ni, språkbrukare, lyfte ett tydligt behov: det viktigaste
var att det pitesamiska skriftspråket skulle normeras.
Nu är det gjort.
Nu börjar en rolig tid. Det är dags att tänka på nästa steg. Vad vill ni ska göras nu för
pitesamiskan skull? Vilka förväntningar och drömmar har ni för språket?
Dessa tankar vill jag, vi i språknämnden och i Sametinget gärna höra. Vi ska under det
kommande året utforma en språkstrategi och handlingsplaner för varje språk, och det arbetet
påbörjas und~r hösten. Då passar det mycket bra att nu formulera era förväntningar och
drömmar för pitesamiskan. Från Sametingets sida kommer vi arbeta hårt för att
pitesamiskan och alla våra samiska språk ska utvecklas väl.
Jag väntar med glädje på den dagen, någon gång i framtiden, då det blir likadant för mig
som för min farmor och farfar. Att jag också lär mig pitesamiska genom att det används så
mycket här i tralderna.
Det blir en bra början att jag avslutar mitt tal med några ord på pitesamiska, så gott jag kan i
alla fall.
[på pitesamiska:] Idag är jag glad och stolt. Jag vill å Sametingets vägnar, språknämndens
vägnar, och från mig själv, önska alla stor lycka och god framtid med språket, då vi idag har
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den stora äran att fira att Saprni har berikats med ett nytt skriftspråk. Till alla som har hållit
det pitesarniska språket vid liv och gjort detta möjligt- Tack.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Sarnediggi / Sametinget
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Panelsamtal om

Grön el är el som är producerad av ilimybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft och
biobränsle, vilka alla utgår från solenergi. Solens energikälla är i sin tur dess förråd av väte i
en form av kärnkraft, fusionsenergi, vilken inte brukar räknas till kategorin Grön
För att Grön el-tjänsterna skall utgöra en miljömässig vinst, krävs att efterfrågan på Grön el
överskrider dagens utbud med följden att elbolagen investerar i utbyggnad av Grön el, eller att det
högre priset på Grön el resulterar i mer forskning och utveckling av förnybara energikällor

Grön el, eller att det högre priset på Grön el resulterar i mer forskning och utveckling av
förnybara energikällor.
Av de 16 nationella miljömålen är det fyra punkter som berörs positivt vid produktion av
Grön el. !il
1. Begränsad
miljöpåverkan

- minskade utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila
Jränslen.
- minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen
2. Frisk luft
och biobränslen.
3. Bara naturlig
- minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen,
örsuming
Jroduktion av biobränslen.
- minskad användning av ändliga resurser (fossila bränslen samt
15. God bebyggd miljö
uran).

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet antogs av
Sveriges riksdag 1999

Miljökvalitetsmålen
När miljökvalitetsmålen beslutades bestämde man att de ska vara uppnådda inom en
generation, vilket preciserades till år 2020, utom för målet Begränsad klimatpåverkan, där
målåret sattes till 2050.

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN :s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen sälcerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyr
utveckling främjas. Särskilt värdefulla onnåden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.

11. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

12.Levandeskogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. För att
bevara näringsstatus är strävan att graden askåterföring ska ökas

. Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa
värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar

Generationsmålet[redigera Iredigera HYPERLINK
"https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sveriges milj%C3%B6m%C3%A5l&action=edit&section
=3 "wildtext]
Generationsmålet är ett inriktningsmål som lyder

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Sametinget får uppdrag att värna den traditionella lamskap om naturen som finns bland
samerna. Sametinget ska tillsammans med Naturvårdsverket föreslå åtgärder som stärker
möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden. Uppdraget hänger ihop med Konventionen
om biologisk mångfald och särskilt artikel 8j som handlar om traditionell kunskap i förvaltandet
av biologisk mångfald
·

Sametinget arbetar på olika sätt för att minskar rennäringens sårbarhet och
öka dess långsiktiga resiliens. Vi jobbar främst i olika projekt, med
kompetensutveckling, metodutveckling samt lokalt anpassade strategier och
redskap för olika slags förändringar.
Underifrån-perspektiv
En förutsättning för att rennäringen ska kunna klara sig långsiktigt är delaktighet och kreativitet.
Sametinget utgår från att de största experterna på renskötsel är renskötarna själva och det är
därifrån lösningarna kan arbetas fram. Projekt måste utgå ifrån ett underifrån-perspektiv. Ett
samtalsklimat som baseras på ömsesidigt respekt och som sker på samma ögonhöjd med
myndigheter, kommuner och företag är avgörande för renskötselns fortlevnad. Sametinget vill
höja kunskapen om rennäringen och den samiska kulturen och dess betydelse för landskapet, för
storsamhällets mångfald och för biologisk mångfald.
Kompetensutveckling
Kompetensutveclding behövs både inom samebyar som bland andra aktörer. För samebyarna
handlar det till exempel om frågor hur rennäringen själv kan minska miljö- och ldimatpåverkan
eller hur rennäringen kan bli mindre beroende av fossila bränslen. För svenska myndigheter,
organisationer eller företag som har beröringspunkter med rennäringen är några viktiga frågor:
•

Vilka störningseffekter har minst påverkan på renen?

•

Vilken betydelse har renen och rennäringen för den biologiska mångfalden?
•
•

Vad innebär en resilient rennäring?
Vad är toleransgränsen för rennäringen?

Metodutveckling
Sametinget bedriver och deltar i samarbetsprojekt där samebyar i samarbete med akademiska
institutioner bedriver forskning kring relevanta frågor för klimatanpassningen. Bådas
kunskapssystem; den traditionella kunskapen och den akademiska kunskapen är viktiga.
Samarbetsprojekten är kompetenshöjande för både akademiska forskare och samiska
kunskapsbärare.

Varför jobbar Sametinget med klimat- och miljöförändringar? Vi betraktar
renen som den bästa indikatorn för förändringar i de ekosystem den verkar
inom. Rennäringen är helt enkelt en värdemätare på landskapets tillstånd.
Klimatförändringar
Sametinget betraktar klimatförändringar som en kombination av varierande väderfenomen som
yttrar sig lokalt på högst olika sätt. Växtligheten förändras (över lång tid) genom
klimatförändringar, vilket är fundamentalt i samband med rennäringen. Dessutom sker stora
förändringar av lokal karalctär vad gäller exploateringar och nyttjande av naturresurser i samband
med ldimatförändringarna. Därför måste olika lösningar hittas som tar hänsyn till alla de
aspelcter som finns i den lokala föränderliga miljön.
Många aspekter
Allt arbete som främjar en långsiktigt bärkraftig och hållbar rennäring bör utgår från en
helhetssyn som tar hänsyn till samtliga aspekter som påverkar renens välmående och därmed
rennäringens resiliens (förmåga att anpassa sig i olika sammanhang).
Renen i fokus
Renen är ett naturbetande djur som rör sig i landskapet beroende på tillgängligt bete, väder,
topografi och årstid och precis som för andra naturbetande djur är det en överlevnadsfråga.
Renen söker förutom bete även områden där den kan vai-a ostörd och skyddad från exh·ema
väderförhållanden. Vintern är den mest kritiska tiden för djurets överlevnad. Det är samtidigt
vinterbetesområdena som är mest påverkade av andra aktörer (skogsbruk, vattenkraft, gruvdrift
med mera). Sametinget utgår från renens naturliga beteende och behov.
Markanvändning
Rennäringens markanvändning är kompatibel med annan markanvändning så länge
markanvändningen inte omöjliggör att renen betar och rör sig på markerna under en viss årstid
varje år. Ett hållbart skogsbrulc till exempel är väl kompatibelt med rennäringen. Renskötseln
styrs både av renens naturliga rörnlsemönster som av yttre falctorer som växtligheten och
lavförekomsten i området, vattendrag, vägar, rovdjurstryck, rättstvister m.m. En förändring i en
falctor påverkar och förändrar helheten.

Ett kulturlandskapsperspektiv
Renskötseln är ett komplext ekosocialt system där människan, djuren och naturen står i ett nära
ömsesidigt förhållande. Renskötseln anpassar sig till de naturliga förutsättningarna och präglas
av en flexibilitet i förhållande till de yttre förhållandena. Sametingets åtgärder för att anpassa
rennäringen till ett förändrat klimat syftar till att stärka rennäringen i detta komplexa system och
att minska dess sårbarhet. Det enda sättet att jobba för en långsiktig fortlevnad och
vidareutveckling av rennäringen är att ta hänsyn till alla de olika aspekter som den omfattas av
och att därmed stärka systemets resiliens.

Resiliens
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. För renen
kan det handla om att klara av en hård vinter med dåligt bete. För en sameby kan det handla om
att klara av ytterligare exploateringar på samebyns betesland. Det kan gälla allt från vindkraft och
gruvor till turism eller att ldara av en rättstvist både ekonomisk och psykosocialt. För den
enskilda renägaren kan det handla om att hantera stora ekonomiska förluster på grund av hög
rovdjurspredation.
Resiliens innefattar alltså både förmågan att stå emot stress eller förändring och att återuppbygga
viktiga funktioner som gått förlorade. I längden kräver detta en förmåga att flexibelt anpassa och
förnya sig.

Varför resiliens?
Resiliens är ett naturligt angreppssätt inom rennäringen och har alltid använts för att bemöta
utmaningar. En ökad förståelse av resiliens i sammanflätade system av människor och natur, sk
socioekologiska system, blir allt viktigare för att ldara av de påfrestningar som klimatförändringar
och annan miljöpåverkan innebär.

Socio-ekologiskt system
Rennäringen och den samiska kulturen är ett väldigt bra exempel där människan, naturen och
djuren bildar ett sådant socioekologiskt system som har utvecklats gemensamt över en lång tid.
Det som utmärker resiliens är dels att det så tydligt fokuserar på samverkan mellan ekologiska
och sociala system, dels att det inte förutsätter en linjär, förutsägbar utveckling. Strategier
baserade på resiliens innebär därför att vi måste förvänta oss överraskningar och stärka
systemens förmåga att anpassa sig till framtida förändringar. Fokus ligger på interaktioner,
processer och mekanismer som präglar samspelet mellan rennäringen (renen), samhället och
ekosystemen. Ambitionen är att utveclda förståelsen av det komplexa socioekologiska systemet
som rennäringen är och bidra med de nya insikter och redskap som krävs för att säkra dess
fortlevnad och hållbar vidareutveckling.
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EMRIP Rapporta

Svensk V

Sametingets representanter
Styrelseordförande, Per-Olof Nutti
Jurist internationella frågor, Matilda Månsson
Årets session
Följande agendapunkter behandlades under sessionen, varav vissa redogörs för utförligare
nedan. Utöver programmet genomfördes även parallella aktiviteter som beskrivs nedan.

Ett gemensamt samiskt anförande, koordinerat av finska Sametinget tog upp vad begreppen
barder, migration, displacement betyder i en samisk kontext och kommenterade felaktigheten i
avsnitt 66 om att det finns en bilateral överenskommelse mellan Norge och Sverige om
gränsöverskridande renskötsel.
Per-Olof Nutti höll ett anförande å Sametingets och Samerådets vägnar där han uttryckte
stöd för förfrågan och uppmuntrade EMRIP och Sverige att genomföra ett landbesök. Han
lyfte kommande repatriering av samiska kvarlevor i Liksjoe och påpekade att ett besök till
Sverige kan ha positiva följder för repatriering av samiska och andra urfolks föremål som
finns i Sverige.
Agendapunkt 8 - studie om recognition, reparation and reconciliation och diskussion mellan
EMRIP och andraMR-mekanismer
I ett gemensamt samiskt anförande, koordinerat av norska Sametinget uppmanades Sverige
och Finland att följa Norges exempel och inrätta sannings/försoningskommissioner. Även
betydelsen av att processerna i de respektive länderna samordnas och kopplingen mellan
språk och försoning inklusive att FN utlyser ett decennium för urfolksspråk framhölls.
Sametingets aktiviteter
Sametingets representanter deltog aktivt under sessionen inom ramen för ordinarie program
och parallella aktiviteter. Utöver egna och samordning av gemensamma samiska anföranden
som nämnts ovan deltog Sametinget i följande aktiviteter.
Side-events och workshops
Sametinget arrangerade tillsammans med övriga Sameting, Samerådet och andra
urfolksinstiutioner ett side-event med paneldiskussion om processen enhanced participation.
Ca. 15 åhörare deltog, inklusive två representanter från Sveriges FN-representation i Geneve.

Sametinget medverkade i OECD:s side-event där rapporten Linldng Indigenous Communities
with Regional Development lanserades. Per-Olof deltog i panelen under temat prioriteringar
för framtida internationellt samarbete för frågor om urfolks ekonomiska utveckling.
Matilda Månsson deltog även i en workshop arrangerat av OECD och Kanadas FNrepresentation om hur OECD:s rapport kan implementeras på bästa sätt och om OECD:s
fortsatta arbete med projektet.

Sametinget närvarade även vid side-event om EMRIP:s landbesök till Finland och Nya
Zeeland arrangerat av Aotearoa Independent Monitoring Mechanism och ett side-event
arrangerat av ungdomar från New South Wales Aboriginal Land Council där de delade
perspektiv på urfolksdel<larationens betydelse för ungdomars rättigheter.
Den 16 juli 2019 träffade Sametinget Clara Malin som arbetar med MR-frågor vid Svenska
FN-representationen i Geneve. Vid mötet diskuterades pågående processen om att stärka
urfolks deltagande inom FN och hur Sverige arbetar med denna fråga. Även FN :s
människorättsråds kommande session i september och Sveriges granskning UPR (Universal
Periodic Review) i januari 2020 och förberedelser :inför diskuterades.
Sametinget hade tillsammans med Sarnerådet flera kortare möten med representanter från
Yaqui-folket och International Indian Treaty Council angående repatriering av deras heliga
föremål som finns på svenska museer. Sametinget :informerades om deras förfrågan om
country engagement i Sverige som ställts till EMRIP och uttryckte stöd för processen. Utifrån
mötet höll Sametinget ett anförande under agendapunkt 6 på temat.
Den 17 juli 2019 träffade Per-Olof Nutti en delegation från New South W ales Aboriginal
Land Conncil för att utbyta :information och erfarenheter kring arbete med bl.a.
språkrevitalisering och stärkande av ungdomars delaktighet. Ett partnerskap med besök till
Australien respektive Saprni diskuterades.
Under torsdagen den 18 juli 2019 deltog Matilda Månsson i ett samiskt möte sammankallat
av Anne Nourgarn om förberedelser och information om permanent forum år 2020. Det
:informerades om att ny specialrapportör för urfolks rättigheter och att ansöknings- och

Panela sagasttallamii Genevii 2019-07-16

Its very important that we sit in this kind of forum meetings for the right of the IP and
sustainable discussions.

Regional Development strategies for a just transition - How can energy transition be
achieved without increasing inequalities for those reliant on existing industries?

Intrusions and encroachments, windpower, forestry and other industries. Mineral
Development in the Arctic - How can Arctic nrining take place in a responsible, sustainable
and cooperative manner that contributes to regional econornic growth?

On March 27, 2019, the OECD report Linking Indigenous Sarni People with Regional
Development in Sweden was published. The report aims to strengthen the econornic
development and entrepreneurship of indigenous peoples by better linking indigenous
communities with regional and rural development strategies and including
recommendations on how countries should include indigenous peoples in their programs
and strategies.

We have invited the Sarni Parliament's Board ofDirectors to initial talks on regional
development based on the OECD report "Linkmg the Indigenous Sami People with Regional
Development in Sweden. It is important that the Sami Parliament takes the initiative to invite
to meetings to make other parties respond to the issue. We do not know what they think
about the report, but informal contacts say that they do not share all the report's
recommendations.

On the basis of the conclusions and recommendations presented, the Sarni Parliament
wishes to hear the Government / Ministries' view of the report. If we share the same view,
how do we work further and in what order of priority? Since the recommendations cancern
several ministries, it is important that there is a clear division of responsibilities and working
methods that make us constructive in both conversation and implementation.

The report's recornmendations also coincide wifu fue national strategy for sustainable
regional growfu and attractiveness in 2015 - 2020 and fue Government's bill on a coherent
policy for Sweden's rural areas. This means !hat we need to pay attention to how fue
docurnents interact to fuereby identify and use any synergy effects.

In future, fue Sarni Parliament should not be part of fue Swedish delegation in connection

wifu a permanent forum.

In future government dialogues, the Sarni Parliarnent shall raise issues concerning Sweden's

involvement in indigenous issues and participation in international processes and meetings.
Generally, we need answers to what Sweden's position is in terms of participation in UNPFII
and EMRIP and how coordination between fue Ministry of Culture and fue Ministry of
Foreign Affairs looks like. There seems to be a need for irnproved coordination, clearer
division of responsibility and instructions.

The following questions need to be highlighted especially during fue meeting:
•

How can fue Sarni Parliarnent and fue Ministry of Foreign Affairs establish
cooperation in international indigenous issues?

•

What is Sweden's position in fue process of enhanced participation for indigenous
peoples in UN (Resolution 71/321)?

•

What can Sweden do to support indigenous peoples in this process?

•

How is SE represented in fue contact group of Nordic states to be formed to try to
bring about a global meeting in Ecuador in 2019 (based on discussion at fue Finnish
representation lunch)?

•

How does Sweden - togefuer wilh fue Bahamas - work to ensure !hat indigenous
peoples are involved and !hat fueir perspective and needs are taken inta account in
fue work of producing a political declaration for Agenda 2030 before fue SGD summit
in connection wifu fue 741h Session of fue General Assembly

(https:/ /sdg.iisd.org/news/baharnas-sweden-appointed-co-facilitators-for-hlpf-2019political-declaration/)

•

How will the Sami Parliament be involved in the Government's

We all know that historically indigenous peoples have not been allowed to sit at the table to
discuss and influence decisions that cancern our future. Step by step this is changing.
Indigenous peoples are now represented within various UN procedures such as the work on
implementing the Sustainable Development Goals, protecting biodiversity and addressing
climate change. The intemational recognition of indigenous peoples' rights, cultures,
traditions and livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a
national level.

For the Sami Parliament, the report and its recommendations are highly valuable. It supports
us in building our intemal capacity to address necessary measures and changes. It is also a
toolkit for the regions on how to include the Sami and Sami perspectives in their polices and
frameworks. In addition, it can also function as a roadmap for the Government on what
actions/measures are required to create an enabling environment for Sami businesses and
livelihoods.

This report is the first study ever made in Sweden to acknowledge this and to show how
current tools, efforts, frameworks and policies could be improved to ensure our
contributions. The study applies a holistic approach where Sami culture and
livelihoods/trades are interlinked. The Sami possess unique and vital knowledge on
sustainable use of resources. It shows how current opportunities to develop and diversify
Sami business/economic life/trades are dependent on accurate data, adequate funding and
support, adapted policies and programmes as well as acknowledgement of land tenure and
other rights.

I would like to highlight a few recommendations we find especially crucial and that also
echoes some matters we have already brought to the government' s attention.

•

Improving data collection and dissemination and enhancing the role and activities of
the Sami Parliament in statistics collection.

•

Inclusion of Sami perspectives and participation in shaping the regional development
programmes. - I believe increased cooperation on matters such as local management,
infrastructure and capacity building is the road to success.

•

Enhancing Sami tourism and support the development of a branschorganization this in order to diversify Sami businesses and interlink cultural values with economic
prospects.

•

Amend EU funding requirements to better match the needs of Sami businesses. This in order to ensure better equality in the opportunities to receive funding and run
projects.

TALEPUNKTER &
KEY MESSAGES

2019-07-17

Panel discussion of OECD launch event of the global study
Linking Indigenous Communities with Regional Development

Generella inledande kommentarer - tack
• I would like to start off by congratulating us all to have this report in our hands.
And to thank all parties who were involved and contributed to its content.
• I also want to compliment the staff of the OECD secretariat for its transparency,
cultural sensitivity and responsiveness to indigenous views and perspectives.
• The international recognition of indigenous peoples' rights, cultures, traditions and
livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a national
leve!. We strongly believe that this study can help facilitate improvements also at a
national leve!.
• Indigenous economic development, business, entrepreneurship is ususally not
highlighted at the global leve!.
Connection between the study and Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals
• There are close links between the themes in the OECD report and the SDG' s. For
example, goal 1 to end poverty and goal 10 to reduce inequalities and goal 17 on
partnership.
• The report and its recommendation can be a helpful tool in the national
implementation work of the SDG's
• Achieving sustainable development requires the active participation of all sectors
of society and all peoples. In this spirit nine Major Groups were identified at the
Earth Summit in 1992 - Indigenous Peoples being one of them. The outcome
document "The Future We Want" and the Agenda 2030 highlights the role that Major
Groups play in pursuing sustainable societies for future generations and underlines
the important role they have for its implementation. Indigenous peoples are key to
achieving the sustainable development goals.
The challenge of "invisibility"
• Our experience is that Sami perspectives, needs, values, aspirations, rights and
contributions are often left out in the Nordic effort to achieve sustainable
development - as if "forgotten", "unknown" or "invisible". Also in regional
development efforts and strategies.
• We believe this invisibility is partly caused by poor data and lack of information
and knowledge about the Sami People among legislators, decision and policy
makers
• This invisibility is a fundamental challenge. Because it inhibits the inclusion and
meaningful participation of the Sami people in the implementation of different
relevant policies (including the Agenda 2030)

•

The need for improved statistics and data
• The cause of invisibility can be addressed through measures aimed at improving data
collection, statistics and knowledge on indigenous issues.
• In Sweden it is forbidden by law to collect and process data connected to ethnicity
including on voluntary basis. This is one of the reasons why aggregated
comparable data on the situation of Sami (economic, social and wellbeing) is poor
and fragmented.
• The lack of statistical data on the Sarrri in Sweden makes it difficult to understand the
Sarrri business sector, livelihoods and wellbeing. Without adequate information and
knowledge, it is difficult to address Sami issues and include them in regional
development measures.
• Better lndigenous statistics and data governance can inform better policies for
lndigenous peoples.
Entrepreneurship & Business development
• We see the need for increased intermediary institutions that can function as
business incubator, facilitator. Institutions that can build capacity and give
guidance but also ensure the authenticity and protect cultural and intellectual
property
• Something we are struggling with a lot is own-source revenue for indigenous
institutions - not just entrepreneurs and business but also cultural and other
organizations. Having independent access to finance is fundamental to ensure selfdetermination.
• The challenge for Sarrri businesses are the scale. Most companies are very small with
limited collateral. This limits possibilities to access funding and growth.
Indigenous lands
• The different models of lndigenous and management that are outlined in the report
can provide guidance on what improvements and measures need to be done. For
example in Sweden it is clear that we navigate in a co-existence model.
• It is helpful to learn about other, stronger models in other com1tries and see what
leading practices and mechanisms could be helping us to achieve stronger
recognition of our land rights.
• The concept of benefit sharing agreements does not exist at all in Swedish legislation
or corporate practice.
• To us the recommendations on how to improve indigenous land tenure systems are
very helpful
Strengthening multi-level governance & partnership
• Fragmentation and lack of coherence are two of our main challenges in terms of
government policy on Sami issues. Several ministries with responsibility leads to lack
of accountability and complicated coordination processes.
• In Sweden we are currently working with the government to adopt a Consultation
Act which will secure partnership,

•

We have annual dialogues with fue government at a regional level we are trying to
strengfuen partnership with the help of the OECD national case study of Sweden
and are exploring the Norwegian method of regional cooperation agreements.

Bures Ja Buorre 6/goa/bmor beaivvi
Mu namma lea Ella Ni/sa Biete Ber Ov/16 Per Olof Nutti.

Innan jag börjar vill jag anamma konceptet "Acknowledgement of the land" och citera
Carola Grahns text "Markerna" som hör till konstverket Skåhppu av Nils-Johan
Labba som finns i Stadshusets konstmuseum.I Giron

Vi erkänner att markerna som vi samlas på är
samernas traditionella hemland.
Här har samer levt och bedrivit renskötsel sedan urminnes tider.
Nu strävar vi efter respektfulla relationer med alla folkslag
och arbetar får helande av både jord och hjärtan

Den nionde augusti varje år uppmärksammas den internationella urfolksdagen. Vi
högtidlighåller världens urfolk och de gemensamma banden mellan urfolkens
kulturer och den natur som vi levt och överlevt i, tills denna dag.
Det är glädjande och hedrande att repatrierings ceremonin sammanfaller med denna dag .
I samband med öppnandet av den nya mandatperioden 2017-21 för Sametinget .Så
var vår politiska samverkan plattform tydlig med att Arbeta för repatriering av
samiska kvarlevor .Vi har tagit ett stort steg framåt .Men arbetet fortsätter med
oförminskad styrka .
Frågan om återföring och åter begravning av samiska mänskliga kvarlevor i svenska
statliga samlingar har väckt ett stort engagemang hos inte bara samer ,utan i
samhället i stort. Det är en konkret påminnelse om en rasistisk tid ,som det flesta
förskräcks över .Dels ett bevis på att samer diskrimineras ,till och med i
vetenskapens namn . Krav på återförande eller repatriering av föremål och kvarlevor
har rests bland världens urfolk sedan 1970-talet, i takt med ökat politiskt
medvetande och krav på självbestämmande. Repatriering handlar om rätten till det
förflutna och till sina förfäder. Det handlar också om försoning. Staten bör erkänna
den orätt man gjort och ge tillbaka det som stulits.

För det samiska folket handlar det inte bara om den formella ,juridiska frågan om
äganderätten till materialet utan har ett mycket större symbolvärde än så,För urfolk
är det betydelsefullt att få ge förfäderna en värdig återbegravning
En annan process som jag vill nämna här är de pågående processerna i både Sverige,
Norge och Finland om att inrätta sannings- och försoningskommissioner. Det är ett
arbete som även vi styrelsen i Sametinget har följt upp

Den 12 juni 2019 överlämnade Sametinget hemställan om att regeringen ska
finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende
sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket.

Det är svåra avvägningar och avgränsningar vi behöver göra. Vi behöver vishet och
tålamod för att få med oss vårt folk i detta viktiga arbete. Det kommer att vara
smärtsamt, men det kan också vara just det vi behöver för att komma vidare. Vi
sopar inte kolonisationen under mattan, utan vi lyfter upp den i ljuset för att
bearbeta våra erfarenheter och försonas, både utåt och inåt. Det är min förhoppning.

En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter
som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får
konsekvenser i Sveriges samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp
mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga
åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig
genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte göra sig fri från gamla
föreställningar om samer

Sahkavuorru Sami allaskuvlla 30-jagi
avvudeamis
2019-08-27
Presideanta Per-Olof Nutti, Ruota Samediggi

Vuos alggos haliidan giitit go lehpet bovden mu deike Guovdageidnui ja Diehtosiidii. llludan go
beasan leat mielde din 30-jagi avvudeamis.
Juohke bures-doaibmi servodagas gavdno juogalagan organiserejuvvon skuvla bajassaddi buolvva
vaste. les satni "skuvla" mearkkasii algoalggus "vuoiDDasteapmi dege friddja" - mii lea juste
nuppegeziid barggus. Dii geat dal lehpet Sami allaskuvlla studeantan galggaseiddet dovdat iezadet
privilegerejuvvon olmmozin. Lea duoåai vuoitun beassat studeret sam i birrasis gas samegiella ja sam i
kultuvra lea aibbas guovddazis.

Midjiide samiide geain ii leat iefamet nationalastahta, leat sami skuvllat, sam i programmat
badjedasis ja joatkkaskuvladasis, ja sam i oahpahus allaskuvladasis erenoamas mavssolaccat.

Sam i Allaskuvla alggahii iefas doaimma 30 jagi das ovdal. 30 jagi orro guhkes aigi sami oktavuoåas,
muhto ain lea olu bargu mii galga dahkkot. Uppsala universitehta Ruotas lea Davviriikkaid
boarraseamos universitehta, ja dat lea 542 jagi gavdnon. Jus dan perspektiivvas jurddasa, de eai abut
samedikkit ja sam it bidjat badjelmearalas gaibadusaid Sam i allaskuvlii. Mun lea giitevas go allaskuvla
gavdno, ja savan din ain stuorrutja ovdanit vai mii nagodit dustet servodaga darbbu sami
oahpahussii. Savan ja movttiidahtasin maid ahte Allaskuvla catna oååa oktavuoåaid ieza
algoalbmotuniversitehtaide ja allaskuvllaide. Ovttasbargu lea coavdda lihkostuvvamii ja
ovdaneapmai !

Sam i studeanttat dacca oahppoasahusain sahttet dovdat iefaset olggobealde, sii soitet saddat
bealustit iefaset albmoga ja kultuvrra, ja oahpuin vailot dimensuvnnat mat gusket sam i studeanttaid
duogazii. Danin mii darbbasit dakkar asahusa dega Sami allaskuvlla dappe davviriikkain. Studeanta
sahtta lohkat oahpaheaddjeoahpu dahje journalistaoahpu ieza baikkiin maid - muhto it gostege ieza
sajes gavdno dat sami konteaksta mii dappe Allaskuvllas lea.

leza allaskuvllat ja universitehtat eai deavdde samiid darbbuid, ja doppe eai nagot gaskkustit ja riekta
arvvostallat daid mahtuid mat sami servodagas leat, vaikko soitet ge buoredahtuin viggame bargat.
Buorre ovdamearka min mahtu arvvusatnimis lea Allaskuvlla bachelora- ja masterprogramma duojis
ja bachelorprogramma boazodoalus. Gii daid fägasurggiid ja mahtuid ovdanahtasii jus ii Allaskuvla?
Alit oahppu ja dutkan dahpahuvva servodatdasis, ja dat lea de halas oassi Sam i- guovllu ja
sapmelaccaid boahtteaiggis, eareliigganit iesmearrideami ja vaikkuhanvalddi ektui.

Sami allaskuvla adda ge sami studeanttaide ja sami servodahkii buriid eavttuid dustet boahtteaiggi
hastalusaid ja nuppastusaid.

Ja mun savan buohkaide lihku ocida skuvlajagiin/lohkanjagiin! !
Giitu.

Tal vid Sami Allaskuvlas 30-årsjubileum
2019-08-27
President Per-Olof Nutti, Sametinget i Sverige

Allra först vill jag tacka för inbjudan till Kautokeino och Diehtosiida. Det är en glädje att delta vid ert
30-årsjubileum.

Varje fungerande samhälle har någon slags organiserad skolgång för den uppväxande generationen.
Den ursprungliga betydelsen av ordet "skola" betyder otroligt nog "vila, ledighet" - som motsats till
arbete. Ni som idag är elever här vid Sam i Allaskuvla ska känna er priviligierade. Att ha möjligheten
att ta tid för studier i en samisk miljö där samiska språk och samisk kultur dominerar är sannerligen
en förmån.

För oss samer som inte har haft en egen nationalstat har sameskolorna, samiska program på
högstadiet och gymnasiet, och samisk utbildning på högskolenivå en ovärderlig betydelse.

Sami Allaskuvla startade sin verksamhet för 30 år sedan. 30 år kan tyckas som en lång period i
samiska sammanhang- men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Uppsala universitet i Sverige
är Nordens äldsta universitet, som har funnits i 542 år. Ur det perspektivet kan sametinget och
samerna inte ställa omöjliga krav på vad Sami Allaskuvla ska åstadkomma. Jag är tacksam för att ni
finns och uppmuntrar er att fortsätta växa och ta nya steg för att möta det samiska samhällets behov
av samisk utbildning, och etablera nya kontakter med andra urfolks universitet och andra högskolor.
Samarbete är en nyckel till framgång!

Samiska studenter på icke-samiska institutioner kan känna sig som udda fåglar, behöva försvara sitt
folk och sin kultur, eller sakna dimensioner i utbildningen som berör dem som samer- därför behövs

en institution som Sami Allaskuvla i Norden. Visst kan du studera till lärare eller journalist på andra
ställen - men ingen annanstans får du den samiska kontexten.

Andra högskolor och universitet finns inte till för att möta samers behov, och kan sällan rätt värdera
de kunskaper som finns i det samiska samhället trots ibland goda intentioner. Ett gott exempel är
Allaskuvlas utveckling av bachelor- och masterprogram i duodji och bachelorprogram i renskötsel.
Vem skulle utveckla kunskapen på dessa ämnesområden, om inte Sami Allaskuvla fanns? Högre
utbildning och forskning driver på samhällets utveckling och är en viktig del av Sapmis och samers
framtid, inte minst vad gäller egenmakt och inflytande.
Sam i Allaskuvla ger förutsättningar för samiska studenter och det samiska samhället att bli bättre
rustade att möta utmaningar och förändringar i framtiden.
Lycka till med det nya läsåret!
Giitu.

Romssa-boazodoalu ealahuskonferanssas borgemanu 28-29 beivviid 2019.

Romssa fylkka suohkkan lagidii ealahuskonferansa gos vuorrun leai calmmustahttit
eara smavva ealahussuoragiid cadnon boazodallui.
Mun dollen sahkavuorru Samedikki barggu birra sami ealahusaid
ovdanahttimis.(Mieldus
Norga Samediggeraddi Silje Karine Muotka muitalii Samedikki bargu boazodoalliplana ja reaidoulbmil.
NBR sagadoalli Ellinor Marita Jåma Sahkavuorru fatta Boazodoalu vuordamussat
eissevalddiide
RSR Sagadoalli Åsa Larssson-Blind fas vuordamussat eissevalddiide Norggabeale
RUF Boazodoalu ovdadanihtinfoanda Enandoallodirektorahtta. Cilgii mo sahta
geavahit ekonomalas reaidduid ovdadanahtit boazoealahusa oktiiheiven daid
boazoealahuspolitihkalas mihttomearri.
Innovasjon Norge Atle Marlin Muitalii makkar reaiddut leat boazodoalus ealahus
ovdanahttit Romssas .
Dutki Jan Åge Riseth ovdanbuvttii arvvu guorahallanvuoddu boazodoalus Romssas

Min ealahus ja sisaboadu vejolasvuodat boazodoalus leai fadda go Åslat Simma
Lavnjitvuomi sagadoalli doallai sahkavuodu .
Dan suorggis doallai maid Per Mathis Oskal Stallonjargga orohaga ovdaolmmos
sahkavuoru
Suohkanat namalassii S0rreisa ja Kvaenangen ovddasteaddjit muitaledje mo
boazodoalu integreret suohkkan areal ja servodat planii .
NIBIO Norskinstitut for bioekonomi bargobiras boazodoalus .bealjemearkkat(
Klippssat) RFID .oddaaigasas reaiddut. Droner boazodoalus .
Samefitnodagat cadnon boazodoallui orohagain .Turisma ,Biebmofitnodagat,
Biergocuohpan. Njuovahat .

Näringskonferen rennäring, Tromsö, 28- 29 augusti Trmsö

Tromsö fylkeskommun anordnade en näringskonferns vars fokus var att
uppmärksamma mindre näringar som är knutna till rennäringen.
Jag höll ett anförande om Sametingets arbete med utvecklandet av samiska näringar.
(bilagd).
Norska Sametingsrådet Silje Karine Muotka berättade om Sametingets arbete med
rennäringsplanen och redskapsmålet.
NRL:s ordförande Ellinor Marita Jåmas tema i sitt anförande var rennäringens
förväntningar på myndigheterna.
SSR:s ordförande Åsa Larssson-Blinds tal handlade om vilka förväntningar de har på
de norska myndigheterna.
RUF, Jordbruksdirektoratets Rennäringens utvecklingsfond beskrev hur man kunde
använda sig av ekonomiska verktyg för att utveckla rennäringen med tillpassning till
rennäringspolitiska mål.
Innovasjon Norges Atle Marlin talade om vilka redskap som finns tillgängliga för
utvecklingen av rennäringen i Troms.
Forskare Jan Åge talade om värdet av den forskningsgrund som finns för
rennäringen i Troms.
Ordföranden för Lavnjitvuopmi Aslat Simma talade om vår närings möjligheter och
inkomstkällor.
Ledaren för Stallonjargga, Per Mathis Oskals tal behandlade samma tema.
Företrädarna för kommunerna S0rreisa och Kvcenangen beskrev hur rennäringen
kan integreras i kommunala areal- och samhällsplaner.
NIBIO, Norsk institut för bioekonomi, tog upp arbetsmiljön i rennäringen, planer på
clips-märkning, RDID, moderna hjälpmedel och användningen av drönare i
renskötsel.
Samiska företag knutna till rennäringen och renskötseldistrikt; Turism,
Livsmedelsföretag, förädling av renkött, slakterier.
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Anförande på konferens om olika näringsaspekter i Tromsreindriften 28-29
augusti 2019

Hej!

Tack för inbjudan och möjligheten att berätta om Sametingets arbete med
näringslivsutveckling inom de samiska näringarna. Mitt namn är Per-Olov Nutti och
jag är Sametingets styrelseordförande.
Jag kommer att prata om hur Sametinget på svensk sida arbetar med samisk
näringslivsutveckling, vilka instrument vi har samt olika utmaningar.
Det samiska näringslivet kan grovt kategoriseras enligt fyra grupper:
• Rennäringsföretag med kompletterande näringar som jakt och fiskeverksamhet
• Samiska företag som har traditionell kultur som bas såsom duodji (samiskt
hantverk), besöksnäring, samisk matproduktion/ hantverk
• Samiska företag inom kultursektorn baserat på traditionella branscher som design,
konst, musik, jojk, teater, litteratur, fotografi, film, författarskap etc.
• Övriga företag som ägs av samer men inte direkt kopplade till den samiska
kulturen men ändå viktiga ur landsbygdsperspektiv
Plenum som är Sametingets beslutande organ har antagit två strategiska
handlingsprogram, ett för rennäringen specifikt och ett för övriga samiska näringar.
Detta för att visa på vikten av alla samiska näringar och dess utvecklingspotential.
Dessa program anknyter dock till varandra och utgör viktiga underlag för de olika
nämndernas arbete med att verkställa och genomföra politiken.
Rennäringen är en av primärnäringarna och i stora delar en bas för andra samiska
näringar. Även som kulturfaktor är rennäringen central. Med utgångspunkt från
detta bildar rennäringen en plattform för mångfald i det samiska näringslivet. Det
finns ett ömsesidigt förhållande mellan rennäring, övriga samiska näringar och
samisk kultur. En stark rennäring där rätten att nyttja mark och vatten är säkerställd
förbättrar möjligheten för en utveckling av övriga samiska näringar, samtidigt som
en utveckling av andra samiska näringar och samisk kultur stärker rennäringens
position.
En av rennäringspolitiska programmets inriktningar är därför att stärka
rennäringens betydelse för hela det samiska samhället och tydliggöra samspelet
mellan rennäring, samiska näringar och den samiska kulturen. En fram tidsutmaning
är att stärka och bevara rennäringens traditionella näringsanpassning och samtidigt
skapa förutsättningar att utveckla nya livskraftiga verksamheter.
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Rennäring i kombination med andra näringar har varit ett självklart sätt att säkra
inkomsterna, minska den ekonomiska sårbarheten och bedriva en ekologisk
hushållning av de tillgängliga naturresurserna. Traditionellt har rennäring, jordbruk,
jakt, fiske, duodji och en kombination av dessa utgjort grunden för boende och
sysselsättning i de samiska områdena. I dag är även moderna tjänstenäringar viktiga
kombinationsnäringar till rennäringen. Både statistiskt material och forskning
påvisar samband mellan samisk landsbygdsbosättning och primärnäringarnas starka
ställning som sysselsättningsfaktor.
Rennäringen är en naturlig del av samisk kultur. Det är därför angeläget att
Sametinget organiserar förvaltningen i enlighet med det samiska synsättet, det vill
säga att rennärings- och kulturfrågorna ses som en helhet.
Näringslivspolitiska handlingsprogrammets fokus är det samiska samhället som är
under förändring och den samiska omgivningen ställer nya och ökade krav på socialoch kulturell samhörighet. Den stora framtidsutmaningen består i att stärka och
bevara samernas traditionella näringsanpassning och samtidigt skapa förutsättningar
som ger möjlighet att utveckla nya livskraftiga verksamheter samt helt nya näringar
inom traditionella icke-samiska näringsfång.
En stor potential finns i samiska kunskaper och erfarenheter. De samiska
traditionella näringarna utgör grunden för vidareutveckling av ett varierat och
produktskapande näringsliv. Ett ökat utbud av samiska produkter kan vara
avgörande för bibehållande av den samiska kulturen och näringsverksamheten.
Samernas levnadssätt och känslan för de traditionella samiska områdena är unikt.
Det är en utmaning för samerna själva att utifrån egna villkor möta förändringar
genom att utveckla egen kompetens och variation i näringslivet.
Gemensamt för programmen är synen på hållbar utveckling som inbegriper även
ekonomisk, kulturell, social och jämställdhetsmässig hållbarhet. Det sistnämnda är
om möjligt ännu viktigare för det samiska samhället, där unga och kvinnors
möjlighet till utkomst och försörjning ska vara ett prioriterat område. Det samiska
näringslivet består av en mångfald av verksamheter som har det gemensamt att de
utgår ifrån det nära sambandet mellan näring, miljö och kultur och karaktäriseras av
småskalighet och lokal anpassning. Att leva i glesbygden förutsätter ofta en
kombination av näringar och tjänsteverksamhet för att kunna försörja sig.

Renskötselns multiplikatorer
Sametinget gjorde 2014 en förstudie om Metod för värdering av renskötsel och
samisk kultur. Utredningen skulle identifiera de multiplikatoreffekter som
renskötseln ger. Det visade sig vara svårt att värdera renskötseln med traditionella
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multiplikatorer då de varor och tjänster som näringen köper in för egen produktion
är liten i jämförelse med t.ex. tillverkande företag som köper in alla råvaror för
tillverkning men också har många anställda. Som exempel kan ges att när renarna
betar så innebär det att insatsvaror används utan att några marknadstransaktioner är
inblandade. Hade samma mängd foder köpts in på marknaden hade leveranserna
registrerats i input- outputflödena.
Man kom fram till att det är med andra ord inte relevant med multiplikatorsstudie
för renskötseln utan en alternativ metod är istället att undersöka vilka
samhällsekonomiska värden renskötseln har hos konsumenterna. I tillägg har
renskötseln positiva externa effekter genom att renbetet ger upphov till ett öppet
landskap som i sin tur har positiva effekter på den biologiska mångfalden och
uppfyller därmed ett av Sveriges miljömål- storslagen fjällmiljö.
En multiplikatorstudie för hela det samiska näringslivet skulle vara mera relevant
och 2016 genomfördes en utredning - Samiskt näringsliv - hm stort är det
egentligen - mellan två pilotområden på svensk sida av Sapmi - Soppero/Idivuoma
på nordsamiskt område samt Funäsdalen/Mittådalen på sydsamiskt område.
Uppdraget var att:
• utreda betydelsen av samiskt näringsliv för Sapmi och för bygderna som
helhet,
• göra en värdering av det samiska näringslivets bidrag till
landsbygdsutvecklingen,
• göra en metodutveckling för utredning av samisk näringsverksamhet,
statistiskt och samhällsekonomisk, utifrån en samisk utgångspunkt med
avseende på samerna som urfolk.
• beskriva den samiska livsmiljöns brukarvärden samt existensvärden.
Resultatet av utredningen visar på en mångfald av företagande och att det samiska
näringslivet är viktigt för omgivande miljö, men också för skapande av
arbetstillfällen etc .. Det framkom också att icke-samisk näringsverksamhet är
beroende av den samiska kulturen och kulturmiljön.
Utredningen visade också på bristen på resurser till samisk branschorganisering - att
företagen har svårt att få relevant stöd, att samerna inte finns med som en part i den
regionala planeringen trots att man har en omfattande företagsverksamhet samt att
en total inventering krävs av samisk näringsverksamhet i hela området.
Brist på (statistisk) information och data
Sametinget har under våren 2019 genomfört en kartläggning av samiskt näringsliv Läget i Sapmi. Resutatet av utredningen visar på en mångfald av samiska företag
inom många olika branscher, att en uteslutande del av företagen är mycket små samt
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att de flesta kombinerar flera verksamheter. Datainsamlingen baseras på nytt
underlag som inte funnits tidigare och ger en delvis ny och intressant bild av det
samiska näringslivet. Detta är viktigt för att synliggöra både bredd och mångfald av
samiskt företagande, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv gällande möjlighet till
utvecklingsstöd, men också för att påvisa att de samiska företagen är viktig för
glesbygdens fortsatta existens och utveckling. Utredningens brist är att den endast
ger en ögonblicksbild då Sametinget inte har tillgång till årlig uppdaterad data om de
samiska företagen annat än för rennäringen.
Avsaknaden av underlag för att göra statistik är en utmaning för redovisning av
samiskt näringsliv. Det finns för närvarande inga officiella statistiska uppgifter om
utbudet av den samiska företagssektorn och handeln förutom för rennäringen. Utan
statistik går det inte att säga hur omfattande näringslivet är, vilka verksamheter som
ingår, hur stora företagen är, eller i vilken utsträckning olika näringar växer eller
krymper. Inom Sveriges officiella statistiksystem (SOS-system) kan samiska företag
inte separeras från svenska. Därför finns det ingen statistik över ekonomiska
aktiviteter kopplade till samer i det svenska statistiksystemet. Undantaget är data
som kan erhållas från renskötselföretag eftersom de har sin egen identitetsmarkör
(SNI-kod 01491) inom SOS-systemet. Bristen på SNI-koder för samägda företag gör
det svårt att underhålla och uppdatera data. Det innebär att större delen av det
samiska näringslivet utgörs av statistik endast från rennäringen.
Anledningen till att det saknas statistik om det samiska samhället är att SCB,
Statistiska centralbyrån i Sverige som har ansvar för all statistik i Sverige inte får
registrera etnisk tillhörighet eller samla in data baserat på etnicitet. Det finns goda
skäl för detta, exempelvis för att skydda mot diskriminering. Samtidigt innebär det
att det inte går att identifiera samiska företag från andra företag i den officiella
statistiken. Bristen har påtalats i andra sammanhang, senast av det internationella
utredningsorganet OECD som konstaterar att avsaknaden av statistik gör att samiskt
näringsliv blir mindre synligt. Bristen på statistik genomsyrar det samiska samhället
i Sverige. Detta gäller även för antal samer, samers utbildningsnivå och hälsa.
Genom att utveckla ett frivilligt prefix för samiska företag och kommersiell aktivitet i
SNI-systemstatistiken skulle relevant data kunna samlas in och förändringar över tid
kan övervakas. Det skulle också göra det möjligt att beskriva och visa betydelsen av
samiska företag. Sametinget har också under flera år drivit frågan om att bli en
statistikmyndighet för hela det samiska näringslivet på svensk sida.

Samiskt näringsliv och EU
När Sverige erhöll medlemskap i EU 1995 innebar det även att samerna för första
gången fick tillgång till egna utvecklingsmedel. Det satt hårt åt, men EUkommissionen menade att samerna var fullt kapabla ansvara för sin egen utveckling.
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Sametinget har sedan 1997 ansvarat både för nationella/regionala
utvecklingsprogram och Interregionala program. Fram till 2006 var stöden enbart till
projektmedel men från 2007 och framåt har Sametinget även haft möjlighet att
hantera företagsstöd till enskilda företag, både till rennäringen men även till övriga
samiskt företagande. Mellan 2007 - 2013 fanns även en miljöersättning för att
återställa det samiska kulturlandskapet gällande renvallar, stigar och traditionella
stängsel.
Det är många olika projekt som fått stöd genom åren. Kanske har ni hört talas om
Interregprojektet Häst och Ren-projektet som var ett samarbetsprojekt mellan
Jijnjevaerie och Östre Namdals reinbetesdistrikt där man provade att använda enbart
häst i renskötseln. Ett spännande (och stort!) projekt som inte skulle kunnat
genomföras utan EU-stöd och motsvarande stöd från norsk sida. Andra projekt
genom åren har handlat om dokumentation av samiska traditioner, duodji,
besöksnäring, utveckling av nya tekniker inom rennäringen, renlycka vidareförädling av renkött etc. Listan är lång.
Från 1997 och fram till 2014 har Sametinget beviljat stöd till samiska näringar via
EU-programmen med 377 miljoner kronor (enbart den svenska delen). Den övriga
offentliga medfinansieringen (medel från stat, kommun, regioner etc.) som krävs för
erhålla EU-stöd har uppgått till 230 miljoner kronor. Miljöersättningarna har uppgått
till ca. 120 miljoner kronor. Närmare 300 projekt 150 företagare har fått stöd.
För samisk näringslivsutveckling har EU-stöden varit viktiga, då det inneburit att
Sametinget har kunnat stötta organisationer och företag ambitioner att utveckla
samiskt näringsliv både rennäring och annat. Det har också varit enklare för
stödsökande att få offentliga medel (även om det inte är alldeles enkelt) när man kan
växla upp dessa med EU-stöden.
Sametinget har dock inte tillgång till egna nationella utvecklingsmedel för samiskt
näringsliv utan de medel som finns är antingen till rennäringens förfogande i form
av ersättning för rovdjur och katastrofskadeersättning vid låst bete eller medel för
stöd till samisk kultur. Nationella utvecklingsstöd har organisationer istället fått söka
på annat håll. Det innebär att någon annan offentlig instans ska bedöma vad som är
bra och utvecklande för samerna och det samiska samhället.
Innevarande programperiod pågår (2014- 2020) och Sametinget är dels
stödmyndighet för den del av det nationella Landsbygdsprogrammet som ansvarar
för region Såpmi och kan stötta samisk näringslivsutveckling både via företagsstöd,
projektstöd och miljöinvesteringar samt via det samiska delområdet i Interreg Nord.
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Företagsstöden har varit viktiga för den enskilda företagaren som härigenom fått
möjlighet att investera i sitt företag. Däremot är EU:s regelverk fyrkantigt och
samiska behov har inte alltid passat in i mallen. Det är något som Sametinget arbetar
på att förändra. Nu står vi inför arbetet med en ny 7-årig programperiod gällande
EU-stöden med nya utmaningar och nya förhandlingar. Utmaningen för Sametinget
har hela tiden varit att visa på utvecklingspotentialen i det samiska närings- och
samhällslivet och att hänsyn måste tas till de samiska näringarna för att dessa skall
kunna utvecklas på egna premisser och utifrån ett samiskt hållbart perspektiv.
Samerna i den regionala planeringen -OECD

OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och är en internationell
organisation för utbyte av ideer och erfarenheter inom områden som påverkar den
ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och
marknadsekonomi.
Sametinget och Arktiska rådets urfolkssekretariat bjöds in till Paris 2016 för projektet
under ett möte med OECD:s arbetsgrupp för landsbygdspolicy. Innan dess hade
OECD besökt Sametinget i Östersund. Sveriges regering tillsköt medel för att
genomföra studien och i september 2017 lanserades projektet i Wendake, Quebec ..
Projektet är det första i sitt slag och OECD:s första studie med fokus på enbart urfolk!
Projektet syftar till att stärka urfoll,s ekonomiska utveckling och företagande genom
att bättre sammanlänka urfolkssamhällen med strategier för regional och
landsbygdsutveckling. De länder som OECD huvudsakligen studerar i projektet är
Kanada, Sverige och Australien. För varje land publiceras en rapport med
rekommendationer för hur länderna bör inkludera urfolk i sina program och
strategier på bättre sätt. Rapporterna bygger bl.a. på information som OECD samlar
in vid besök i respektive land, s.k. fact-finding missions. Som en del i projektet
kommer även en global jämförande studie av flera länder att publiceras.
Rapporterna har fyra fokusområden: data och statistik, landrättigheter och
ekonomisk utveckling, företagsamhet och tillväxt, samt styrning och kapacitet.
Utgångspunkterna för rapporten har varit:
• Tillämpa place-based approach där de lokala förutsättningarna ligger till
grund för analys och rekommendationer
• Samerna inte är en homogen grupp som kan förväntas tala med en röst
• Rätten till land, möjligheten att påverka och ha inflytande i markanvändning
är grundläggande för att upprätthålla och utveckla samiskt näringsliv
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•

Samerna har rättigheter som urfolk, Utifrån dessa rättigheter ska samerna
själva definiera vad ekonomisk utveckling innebär och avgöra hur den ska ske

Den svenska rapporten innehåller en analys med nedanstående slutsatser:
•
•
•
•
•

Samerna är viktiga för ekonomisk utveckling och välbefinnande i norra Sverige
Samiskt ekonomisk utveckling grundar sig på ett symbiotiskt förhållande med
naturen och användningen av samiska språk, kultur och traditionell kunskap
Bristen på statistik och data om samiskt näringsliv gör det svårt att analysera samiskt
näringsliv
Det finns stor efterfrågan av produkter från renskötseln men renskötseln är under
stress och möter hinder som försvårar tillväxt och möjligheten att möta efterfrågan
Det finns potential för ökat samiskt näringsliv inom turism och kultur som behöver
stöd för att utvecklas och stärkas

Slutsatserna ligger till grund för rapportens rekommendationer och omfattar tre
huvudområden:
1. Förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv och
välbefinnande
• Sammanställ tillgängliga datakällor och identifiera databegränsningar i
användning och spridning.
• Ökade forskningsmedel för datainsamling om samer.
• Utveckla etiska riktlinjer för samerelaterad forskning.
• Förstärk rollen och kompetensen hos Sametinget när det gäller insamling av
statistik.
• Skapa statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv.
2. Förstärk policies och program för att skapa en utvecklande miljö för samiska
företag och näringar
• Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och
landsbygdsutvecklingsprogram,
• Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt
näringsliv ska kunna utvecklas,
• Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta
tillgången till resurser och samlad expertis,
• Utöka praktik- och utbildningsmöjligheterna för samisk företagsutveckling,
• Förstärk stödmöjligheterna för att utveckla en hållbar turistindustri ledd av
samer,
• Erkänn i programskrivningar att investeringar i samisk kultur och utbildning
är investeringar i den samiska ekonomiska utvecklingen.
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3. Stärk kopplingarna mellan samerna - som en grupp bestående av olika individer

och institutioner - och regionalt utvecklingsarbete
• Öka samarbetet med det samiska samhället när det gäller regionala
utvecklingsplaner och landsbygdsutveckling, styrning och programskrivning.
• Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning, och
stöd kapacitetsuppbyggnad så att samiska institutioner/organisationer kan
bidra på ett meningsfullt sätt i sådana sammanhang,
• Inkludera hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering,
• Påbörja ett arbete mot en utveckling av en nationell samepolitik som kan:
o Identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling,
o Analysera det existerande politiska ramverket på ett integrerande sätt
och identifiera förbättrings- områden,
o Förtydliga ansvaret för det samiska samhället mellan olika
myndigheter och departement,
o Etablera mekanismer för kapacitetsbyggande av Sametinget (såsom
samförståndsavtal för att hantera data, information och resurser);
o Etablera överenskomna mekanismer för koordination och dialog
mellan olika förvaltningsnivåer,
o Etablera en årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och
Sametinget för att analysera framsteg i implementeringen av strategier
och identifiera prioriteringar för framtida åtgärder.
o I ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för
urfolksrättigheter kan utvecklas för att möta det samiska folkets
aktuella behov för att bättre stödja deras unika kulturella identitet och
självbestämmande.

Detta är en viktig rapport och slutsatserna stödjer Sametingets tidigare arbete med
dessa frågor. Sametinget arbetar nu för att etablera samarbete med nationella och
regionala företrädare för att nå en samsyn på rapportens innehåll för att sedan kunna
implementera rapporten rekommendationer i det fortsatta arbetet. Samtinget tittar
även på Sametinget i Norges samarbetsavtal med fylkeskommunerna som en möjlig
väg till samarbete med länen/regionerna.
Jag tackar för visat intresse.

renbruksplaner?
Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning.
Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för
rennäringens behov hos andra markanvändande aktörer.
Renbruksplanen används vid övergripande samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivningar
samt på detaljnivå vid samråd och dialog med markanvändande aktörer. Det kan handla om:
•
•
•

Skogsbruk

Gruvnäring och vindkraft
Torvb1ytning och vägplaner
Botnia banan och SWEROC

•
•

Fjällfrågor -skoter och jakt
Kommunala översiktsplaner
MKB, SKE och övrig planering
Tvister om renskötselrätt

Bakgrund
Arbetet med att skapa renbruksplaner startade som ett projekt år 1998 med två samebyar som
pilotbyar. Det handlade från början främst om att samebyns renbruksplaner skulle motsvara
skogsägarnas skogsbruksplaner. Skogsstyrelsen blev år 2005 ansvarig myndighet för ett
regeringsuppdrag som riktade sig till samtliga samebyar.

2016 tog

Sametinget över

verksamhetsansvaret och REP-konceptet är nu tänkt att vidareutvecklas.

Syfte
Det övergripande syftet är att ge samebyarna förutsättningar att på ett för utomstående begripligt
sätt beskriva sin markanvändning. Renbruksplanerna (REP) har visat sig vara ett bra underlag
dels för samråd med andra markanvändare men även för den operativa renskötseln. Med hjälp av
fjärranalys, genom kartläggning/ beskrivning av betesland och omvärldsfaktorer, GPS på ren,
fältinventering och utbildningsinsatser samlat i RenGIS kan följande uppnås:
Förbättrat underlag för operativ renskötsel
•

Förbättrat underlag för samrådsdislrnssioner med andra markanvändare
•

Information produceras som kan kombineras med andra databaser

Tanken är att REP-konceptet ska bli ett utökat webbaserat verktyg där även andra
omvärldsfaktorer kan ingå.

Regeringsuppdrag
I regeringsuppdraget som Sametinget fått, ska arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra
renbruksplanerna fortsätta. En samverkan sker mellan samebyarna och Skogsstyrelsen.

Nuläge
50 av Sveriges 51 samebyar har renbruksplaner. 400 renskötare har hittills deltagit i utbildningar.
RenGIS med tillhörande data har installerats i 300 datorer. Ungefär 3500 GPS-halsband på renar
är eller har varit i drift i 46 samebyar över i princip hela renskötselområdet.

Rennäringen i Sverige blir allt mer trängd. Gruvor, vindkraft och vattenkraft
är faktorer som kraftigt påverkar rennäringen negativt. I tillägg skapar vägar
och järnvägar barriärer i betesområdena. Dessutom påverkar det moderna
skogsbruket rennäringen negativt. Ovanpå detta ligger klimatförändringen
som en katalysator som ytterligare krymper betets tillgänglighet.
Att beskriva renskötselns markanvändning på ett sätt som myndigheter och exploatörer
förstår blir mer och mer viktigt och det är samebyarna själva som måste beskriva sin egen
verksamhet. Ingen annan har samma förståelse för hur rennäringen använder sina traditionella
marker. Det är därför som renbruksplanerna och RenGIS är ett sådant kraftfullt verktyg. RenGIS
är inte framtaget för samebyarna utan tillsammans med samebyarna och det är samebyarna som
är användare av verktyget. Idag är rennäringen den enda aktör som kan presentera material där
man väger in alla för rennäringen kumulativa negativa faktorer. Det ger ett övertag gentemot
exploatören som nästan alltid bara visar sin bild av deras intrång.

Omvärldsfaktorer
Det finns en hel del omvärldsfaktorer som kan påverka rennäringen och som
kan tas med i en renbruksplan.
•

Skogsbruk - påverkar betestillgång och renflyttning
Gruvor - tar mark i anspråk, förorenar mark och vatten
•

Vindkraftsparker - fragmenterar landskapet
Vattenkraft - påverkar renflytt och betesmarker

Friluftsliv och rekreation - påverkar renarnas betesro
•
•

Rovdjur - påverkar hela renskötseln

Klimatförändringar - påverkar växtliv, betestillgång, isbildning på grund av omväxlande
varmt och kallt väder på vintern
•

Jordbruk-viss påverkan, renar kan förstöra nysådd mark

Fortifikationsverket (militären) - avstängda områden, militär aktivitet

•

Natur- och kulturmiljöer - nationalparker, naturreservat, Natura 2000, riksintressen,
fornlämningar, kulturhistoriska lämningar, kulturreservat
Övrig infrastruktur (vägar, järnvägar, kraftledningar) -fragmenterar landskapet

Utbildningarna som erbjuds renskötande samer handlar om:
•

•

Satellitbildstolkning

Geografiska informationssystem (GIS)

•

Datahantering

Globalt positioneringssystem (GPS)

Fältinventeringsmetodik

Artkännedom

•

Skogsbruksåtgärder

•

Kommunikation

•

Hantera samråd

Samebyns markområde delas in i fem olika typer:
•
•
•
•

Kärnområde
Nyckelområde

Lågutnyttjat område och
•

•

Betestrakt

Åtgärdsområde

Renars betesvanor och förflyttningar

Positioner från halsbandsförsedda renar ger god information om renars betesvanor och
förflyttningar eftersom renskötaren kan följa renarnas vandring via sin dator.
Samebyarna kan se och lagra positioner från renarna för att nyttja detta i sitt
renskötselarbete och få en helhetsbild över hur renarna rör sig och var de befinner sig.

Sardni Norgga Samedikki 30-jagi
avvudeamis
Per-Olof Nutti
2019-09-24

Diibma avvudii Ruota Samediggi 25 jagi. Min samediggi vuodduduvvui njeallje jagi maQQel go Norgga
Samediggi. Sam iid savaldat dalle lei ahte Samediggi galggai leat de halas lavkin sam i iesmearrideami
guvlui. Danin sadde garra vuostalastimat go seamma beaivvi go min samediggi rahppui, de rabai
stahta min duoddariid friddja smavvafuoddo- bivdui, vaikko mii sam it eat lean dan dohkkehan, ja
vaikko cearuin ii lean jerron lohpi.
Dat suhttada ain. Dat lea akta agga manin mis dal lea assi Ruota Al imus rievttis. Girjas cearru lea
stevdnen Ruota stahta, bivddu ja guolasteami geazil cearu eatnamiin, ja lea juo guovtti instanssas
ozfon miedahusa dan assis. Cearru gaibida aktovuoigatvuoda bivdui ja guolasteapmai. Mii
Samedikkis cuovvut dan assi hui darkilit. Duopmu celko vuordimis boahtte jagi.
Sahtta lohkat ahte Norgga Samedikki riegadeapmi lei boadusin Alta-aksuvnnain 1979-82 gaskka.
Vaikko dala aktivisttat vuoittahalle ja Altta fäpmohuksen cadahuvvui stada plana id mielde, de lei
goitge opiniovdna fuomasan assi. li lean sat nu alki guoddit samiid olggobeallai. Dat han billistii
Norgga stada nama.
60-logus led je Amerihkas/USA:s olu vuostalastimat ja aksuvnnat eareliigganit cahppes olbmuid
bealis. Dat vaikkuhedje maiddai mailmmi algoalbmogiid. li oktage haliidan eallit
badjelgeahccanvuodas ja dovdat vealaheami ja duolbmuma. Loahpas dovda olmmos raji. Maiddai
samit mearridedje cuoccahitja cajehit ceavlli iezaset sam i duogazin. Dat attii didjiide fämu daistalit
Alttas. Ja dat attii midjiide fämu vuostalastit Giron is 1993:s ja Galla kis 2013:s.
Dat adda midjiide buohkaide fämu jodihit proseassaid, rahkadit daidagiid, calmmustahttit sami
kultuvrra, jodihit politihka.
Odne heive giitit vaikko Martin Luther Kingja USA cahppes olbmuid daistalemiid dainna go mis dal
leat samedikkit maiguin loktet sam i iesmearrideami, vaikko eat ovdan nu jodanit go livcciimet
haliidan.
Muhtomin lea avkkalas vilppastit maQos ja muitit dan mii lea leamas. Dat adda perspektiivva. Mii
eallit vissis oktavuodas, vissis historjjalas aiggis. li buat leat dusse min duohken, ja olu boahta

dahpahuvvat baahtteaiggis ga min manatja nuoratjotket min bargguid. Muhto juste dal lea mis
ovddasvastadus dahkat buat dan maid mii sahttit. Darfegoaåi lea vattis aibbas akta hukset-dan
ferte veahkkalaga dahkat. Muhtun loggu darffiid, muhtun cohkke beassi. Muhtunat ohcet vuovddis
buriid lanjiid ja ferret daid. Buohkat ceggejit rikki veahkkalaga vai sadda stirddus. Ja de vel ordnet
goaåi arrunladje, lieggasiin, vuaiQQastemiin ja servvastallamiin.
Nargga samediggegoahti lea veaha stuarit ga min. Dii lehpet eanebut, ja dis lea maid stuarit fapmu.
Ja lea din gudni ahte mii gavdnot- ii han Ruotta sahte leat heajut go Norga? Danin ga dii leiddet
ovdamannin, de oai'cuimet Samedikki Ruttii 1993:s.
Odne avvudit ahte Norgga Samediggi lea 30 jagi, ja mun dahtun Ruota Samedikki bealis giitit go
lehpet leamas midjiide buarren avdamearkan, buarren sagastanguoibmin ja nana doarjjan.
Giitu Aili go leat dat gii don leat. Mun arvvusanan min avttasbarggu ja buriid sagastallamiid.
Lihkku beivviin!
Giitu.

Tal vid norska Sametingets 30-årsjubileum
Per-Olof Nutti
2019-09-24

Förra året firade svenska Sametinget sitt 25-årsjubileum. Vårt sameting öppnades fyra år efter det
norska Sametinget. Samerna hoppades då att Sametinget skulle vara ett steg på vägen mot samiskt
självstyre. Det väckte därför stora protester att staten på samma dag som vårt sameting invigdes
öppnade upp fjällvärlden för småviltjakt för vem som helst, utan samernas godkännande och utan att
samebyarna fick något att säga till om.
Det är en vrede som sitter i än. Detta är en händelse som är en av många orsaker till att vi samer just
nu har ett ärende i Högsta domstolen i Sverige. Girjas sameby har stämt den svenska staten när det
gäller rätten att jaga och fiska på samebyns marker och har redan fått rätt i sak i två instanser.
Samebyn hävdar ensamrätt till jakten och fisket. Vi på Sametinget följer den utvecklingen mycket
noga. Ett domslut väntas komma först nästa år.
Man kan se det norska Sametingets tillblivelse som ett resultat av protesterna i Alta 1979-1982. Även
om aktivisterna förlorade och kraftverksbygget i Alta genomfördes som planerat, så hade det hänt
något i den allmänna opinionen. Det gick inte längre att negligera samerna. Det gav Norge dåligt
rykte.
Under 60-talet skedde protester och aktioner bland svarta i USA. Det påverkade även urfolken i
världen. Ingen vill leva i förtryck och känna sig marginaliserad och värdelös. Till slut får man nog.
Även samer bestämde sig för att resa sig upp och känna sig stolta över sin samiska bakgrund. Det gav
er kraft att protestera i Alta. Det gav oss kraft att protestera i Kiruna 1993 och i Gal lok 2013.
Det ger oss kraft att driva processer, att utöva konst, att synliggöra samisk kultur, att driva politik.
Kanske kan vi en dag som denna även tacka medborgarrättsrörelsen i USA och Martin Luther King för
att vi idag har sameting i Norden och gör framsteg för att öka samiskt självbestämmande, även om
det inte går så fort som vi hoppades.
Det är ibland nyttigt och bra att titta i backspegeln och minnas vad som verkligen har hänt. Det ger
oss perspektiv. Vi lever i ett sammanhang, i en viss historisk tid. Ingenting beror bara på oss och
mycket kommer att hända i framtiden när våra barn och ungdomar tar vid. Men just nu är det vi och
vi har all anledning att ge vårt yttersta just nu. Ingen bygger en torvkåta ensam -vi behöver hjälpas
åt. Någon gräver torv och någon annan kommer med näver. De perfekta stängerna ska letas i skogen

och barken skäras bort. När allt ska upp måste vi vara flera för att allt ska bli stabilt. Kåtan behöver
dessutom inredas för värme, vila och samvaro.
Den norska sametingskåtan är något större än vår. Ni är fler och ni har mer att säga till om. Tack vare
er finns vi -för inte kunde Sverige vara sämre än Norge? Därför att ni gått före kom Sametinget i
Sverige till år 1993.
På denna dag då vi uppmärksammar att Sametinget i Norge funnits i 30 år, vill jag å Sametinget i
Sveriges vägnar tacka er för att ni är en god förebild, en bra samtalspart och ett stort stöd.
Tack Aili för att du finns. Jag uppskattar vårt samarbete och våra givande samtal.
Gratulerar med dagen!
Giitu.
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Anförande av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande, på
Seminarium om "De Tvångsförflyttades Historia"

'
Bures,

Dat lea leamasan miellagiddevas beaivi ja sagastallan. Man lean giitevas ga Samediggi lea
bavdejuvvan dan semintirii ja ahte man beasan stigastit dtis.
Det har varit en mycket intressant dag och diskussion. Tag är tacksam att Sametinget har fått
en inbjudan till detta seminarium och att jag får hålla ett anförande här.
Vi har idag fått en genomlysning av de tvångsförflyttades historia. Utifrån den historien och
de förutsättningar vi har för oss ligger det på samhället att göra det bästa möJ1iga för oss alla.

Man haliidan Samediklå avddas muitalit maid mii bargat buktit min servadaga avddusguvlui.
Från Sametingets sida vill jag berätta vad vi gör för att utveckla vårt samhälle framåt

Det var många som fick lida av verkningarna av tvångsförflyttningarna, och det påverkade
stora delar av Sapmi. På den tiden som detta skedde var respekten för Samernas rättigheter
väldigt låg. Vi sågs inte som kapabla att ta egna beslut, utan vi var ett ämne för andras
förvaltning där beslut togs över våra huvuden, som värst helt i konflikt med våra intressen,
och som bäst kanske med vårt välmående i åtanke.
Detta skedde i en tid då vi ansågs som en lägre stående folkgrupp. Det var en tid då det
rasbiologiska institutet verkade, då rennäringslagen skrevs om och splittrade det samiska
folket, och då vår kultur och våra språk skulle intetgöras.
Tvångsförflyttningarna drabbade förstås de som tvångsförflyttades. I de områden som dem
tvångsförflyttade hamnade i drabbades också de lokala samerna av den plötsliga
förändringen som nya renhjordar och familjers ankomst innebar. Nu, hundra år senare, har
vi fortfarande stora utmaningar i det samiska samhället som konsekvens av
tvångsförflyttningarna.
Det går inte att få förflyttningarna ogjorda - samhället kan inte genomföra en ny
tvångsförflyttning åt andra hållet för att rätta det som gjorts fel. Det vi måste göra är att utgå
från de förutsättningar vi har idag och försöka göra det bästa möjliga för alla berörda.

1

Samediggi
Samedigge
Sarniediggie
Saemiedigkie

2019-10-04, Arjjatluovvi

Här har Sametinget en viktig roll, tillsammans med. det samiska civila samhället. För att
kunna utveckla samhället på bästa sätt ser jag två viktiga delmoment som måste till.

Vuosttdzin, mii, dlbmogin, fertet beassat mearridit ieza movt ovddidit min servodaga, ja dasa galgat
maid oazzut nuogis ndvccaid.
För det första måste vi, som folk, få bestämma själva över hur vårt samhälle ska utvecklas,
och vi måste ha tillräckligt med resurser för att göra det.

Nubbin, mii Sdmit fertet nagodit soabadit nubbi nuppiin movt mii hdliidit ovddidit min servvodaga.
För det andra måste vi samer kunna komma överens med varandra om hur vi vill utveckla
samhället.

När det gäller självbestämmandet så har vi drivit en lång kamp tillsammans med urfolk i
hela världen för att främja urfolks rättigheter och stärka självbestämmandet.
Steg för steg har våra rättigheter erkänts och stärkts. Sametingen etablerades för ett kvarts
sekel sedan ungefär. Insikten om att vi ska få möjlighet att delta och påverka beslut har
långsamt ökat i samhället. Internationella regelverk på FN-nivå och inom det europeiska
samarbetet har satt premisser som stärkt våra rättigheter.
Det har inneburit snabba framsteg inom vissa områden, långsammare inom andra. Hittills
har vi möjligen haft endast en rätt att ta del av information om kommande beslut, och som
bäst kanske möjlighet att föra fram våra ståndpunkter till beslutsfattarna inför deras beslut.
Det sker på premissen att vi som enskilda individer eller sakägare har intressen som måste
tas hänsyn till. Det är i stort en minoritetsrättighet som man tillgodoser.

Än saknar vi ett steg framåt där våra urfolksrättigheter tillgodoses. Att vi erkänns som ett
folk som har ett eget samhällssystem vid sidan av majoritetssamhället, och som därigenom
måste få rätten att utifrån vår livssyn faktiskt ta egna beslut och påverka beslut som berör
oss.

Vårt samhälle har dessutom en stark anknytning till mark och vatten, i grunden en kultur-,
närings- och samhällsbärande anknytning, som också måste respekteras.
Erkännandet av det förhållandet mellan det samiska folket och svenska staten saknar
fortfarande konkreta effekter i Sverige. Det vi gör i Sametinget, och det har vi i grunden stor
konsensus kring i många beslut från plenum, är att eftersträva erkännandet av våra
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rättigheter. För att ska vi kunna utveckla vårt samhälle på bästa sätt behöver vi också ett
självbestäuunande som faktiskt kan påverka vårt samhälles utveckling. Idag saknar det
samiska folket den makten.
Den här frågan argumenterar vi hela tiden för gentemot regeringen. Det genomsyrar all
politik som vi driver, oavsett om det handlar om rennäring, språk, kulturfrågor eller något
armat. Och jag tror nog att alla partier i Sametinget har samma utgångspunkt i detta.

Här passar det att nämna förslaget till konsultationsordning, som regeringen skickat ut på
remiss i sonuas. Regeringen föreslår att samerna, genom Sametinget och samebyar och
samiska organisationerna då dem berörs, ska konsulteras när regeringen och myndigheter,
kommuner, regioner tar beslut som berör samiska frågor.
Konsultationsordningen innebär inte att vi får några stärkta rättigheter - vi får genom den
inte en möjlighet att påverka besluten. Lagförslaget har inget laav om att man ska eftersträva
enighet med oss samer. Detta är vi förstås inte nöjda med.
Men, förslaget ger oss ett handfast verktyg att tvinga beslutsfattare att informera sig om
samiska förhållanden när dem fattar beslut. Det vill säga att Sametinget och samebyar och
organisationer får möjlighet att i ett tidigt stadium mötas med beslutsfattare och förmå dem
att sätta sig in i de samiska frågorna inför beslut.
En annan styrka är att vi får en initiativrätt, dvs vi får rätt att begära en konsultation. Om en
myndighet behandlar en fråga som vi anser berör oss, måste de konsultera oss.
Tyvärr är dock konsultationsordningen långt ifrån vad vi hade velat ha. Den har svagheter
som jag är oroad för kan göra den verkningslös på sikt. Därför begär vi också från
Sametingets sida att lagen, när den väl genomförts, ska genomgå en ordentlig översyn inom
några år efter införandet, för att utvärdera den och kunna göra förbättringar om det visar sig
att lagen inte fungerar som den ska.
Konsultationsordningen svarar heller inte mot de internationella standarder för urfolksrätt
som finns idag. För att få genomslag i Sverige för våra rättigheter måste vi driva på våra
frågor hårdare på det internationella planet.
Därför håller vi på att utarbeta en internationell strategi för Sametinget för att spetsa till våra
insatser på internationell nivå och dra största möjliga nytta av de verktyg som finns för att
pressa på staten att uppfylla de samiska rättigheterna. Genom stärkta insatser på
internationell nivå kan vi tillsammans med urfolk i hela världen sätta stor press på våra
stater.
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Vi har alltså en relativt stor samsyn om hur vi vill utveckla de samiska urfolksrättigheterna
och vårt förhållande till staten.

Muhto dat nubbi eaktu man mon namuhin, mii ferie leat sajis jos mii galgat nagodit ovddidit min
servodaga, dat ahte mii Samit fertet soabadit nubbi nuppiin movt ovdaneapmi galga dahkot. Movt mii
galgat dan olahit?
Men det andra delmomentet som jag nämnde som måste på plats för att vi ska kunna
utveckla vårt samhälle, det att vi samer kan komma överens med varandra om hur
utvecldingen ska gå till. Hur ska vi få till det?

När det gäller vårt förhållningssätt gentemot staten är det relativt lätt att komma överens.
Desto svårare är det att hitta konsensus kring de interna frågorna.
För att kunna ta bra beslut som är genomförbara måste våra beslutsfattare för det första
kunna hitta den bästa lösningen för varje given frågeställning, men dessutom måste den
lösning man tar fram vara väl förankrat i det samiska samhället.
För att uppnå det är det oerhört viktigt att Sametinget inkluderar det samiska samhället i
viktiga beslut. För att hitta den bästa lösningen måste de som berörs av besluten få bidra
med sitt kunnande för att våra beslut blir utformade på bästa möjliga sätt för de som
påverkas av beslutet.
Därtill har den som påverkas av beslutet en rätt att delta och påverka i beslutsprocessen.
Utan ett ordentligt deltagande från det samiska samhället blir besluten tagna över huvudet
på folk, de blir svårimplementerade och kan bli verkningslösa eller rent kontraproduktiva.

Vi ser att många svåra politiska frågor som behandlas i Saprni idag har en clirekt eller
indirekt koppling till tvångsförflyttningarna. Vi ser konflikter mellan samebyar och samer
utanför samebyarna och i det större perspektivet frågan om alla samers rätt till land och
vatten, jakt och fiske. Vi ser stora skillnader i förutsättningarna för de olika samiska språken.
Vi ser effekterna av de stängda gränserna för den gränsöverskridande renskötseln med
rättsfall i både Norge och Sverige, och vi ser rättsfall mellan samebyar och samer utanför
samebyarna

4

Sämediggi
Samedigge
Siimiediggie
Saemiedigkie

2019-10-04, Årjjatluovvi

Vi har ett stort behov att behandla dessa frågor - vi måste öka den samlade kunskapen om
förutsättningarna i det samiska samhället och förstås hitta fungerande lösningar på de
konflikter och oklarheter som finns i samhället. Och detta måste vi göra nära och
tillsanunans med det samiska civila samhället.
Ett självklart steg för att belysa de oförrätter som gjorts mot oss samer och för att få
upprättelse är att genomföra en sarmingskommission i Sverige.
Sametinget har i samråd med det samiska civila samhället begärt att staten påbörjar arbetet
med att tillsätta en sanningskommission på svensk sida. I ett första steg går arbetet ut på att
ta fram vad för frågor som sarmingskommissionen ska fokusera på och hur den ska arbeta.
Det innebär att vi genom bla. folkmöten ska ta in synpunkter från det samiska samhället för
att hitta de viktigaste områdena som ska utredas.
Regeringen har sagt att de är beredda att påbörja arbetet med sanningskommissionen, och vi
ser nu fram emot att sätta igång det arbetet.
Min förhoppning är att sanningskommissionen gör en grundlig genomgång av de övergrepp
som gjorts mot oss samer, så att vi får en ordentlig sammanställning som erkänns och
uppmärksanunas av majoritetssamhället. På det sättet får vi bättre förståelse för den kamp
som vi samer för och har fört och förhoppningsvis leder det också till att man tar våra
rättmätiga krav på stärkta rättigheter på allvar. Samtidigt hoppas jag att vi genom
sanningskommissionen får en bättre förståelse oss samer emellan om hur vi alla drabbats av
statens övergrepp. Med en bättre kunskap om historien får vi förhoppningsvis en bättre
samhällsdialog och möjlighet att hitta politisk konsensus för de förbättringar som behöver
göras i samhället.
Sanningskommissionen bör också leda till skarpa förslag på hur staten ska kompensera för
de övergrepp och oförrätter som begåtts. Fördelen med en sarmingskommission är att den
ska bestå av ledamöter som har ett stort förtroende i det svenska samhället och i det samiska
samhället. Det innebär att slutsatserna från kommissionen får en stor tyngd och kommer tas
på allvar av både det svenska och samiska samhället, och därmed ha möjligheten att leda till
förändringar.

Samtidigt som vi arbetar för att etablera en sanningskommission, som blickar bakåt mot
historiska övergrepp, vill vi från Sametingets sida sätta igång ett arbete som blickar framåt.
Vi kommer under hösten sätta igång ett arbete som vi just nu kallar Oddaa:igasas
Samepolitihka - Modern Samepolitik.
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Detta arbete går ut på att genomföra bla. folkmöten för att samla in information och få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Vår plan är att genomföra upp till 20 foliemöten i Sa.pmi under hösten och nästa. Vi vill samla
in information så brett som möjligt, från samer av alla åldrar, kön, med stor geografisk,
näringsmässig och kulturell spridning. Förhoppningen är att vi ska få en god överblick på
det här sättet.
Med en sådan sammanställrring kommer vi, det samiska samhället, att få ett bra
kunskapsunderlag. Det kommer ge oss en bättre överblick över vilka utmaningar som finns
och kan därmed anpassa våra politiska lösningar för att täcka alla behoven så gott det går.
Arbetet med detta leds av en styrgrupp som representerar alla partier i Sametinget.
Folkmötena kommer genomföras av särskilt rekryterade moderatorer som kommer arbeta
frikopplat från sametingspolitiken. Det ska göras på ett transparent och neutralt sätt så att så
många samer som möjligt ska känna att de kan bidra med sina synpunkter till det här
arbetet.
Min förhoppning med detta är att vi så småningom ska kunna få större konsensus om de
politiska lösningar vi beslutar om i tex. Sametinget. Har vi en gemensam bild över
utmaningar och behov i samhället kan vi bättre hitta gemensamma lösningar för att
adressera dem.

Genom sanningskommissionen och arbetet med Oddaaigasas Samepolitihka får vi
förhoppningsvis goda kunskaper som hjälper oss att hitta bra lösningarna för att utveckla
vårt samhälle till det bästa, trots den skada staterna har gjort i historien och i nutid.
Men oavsett lösningarna får vi inga resultat om inte staten tar hänsyn till våra förslag.
Här tror jag att väl underbyggda förslag som har starkt stöd i Sametinget och det samiska
civila samhället kommer hörsammas bättre av den svenska staten. Får vi genom
sanningskommissionen och Oddaa.igasas Samepolitihka goda underlag och en konstruktiv
dialog inom Sa.pmi kommer vi stå starkare gentemot staten.
Men jag vill också påminna om en sak I Sametinget har vi många gånger en livlig diskussion
och till synes väldigt olika åsil<ter i många frågor. Det kan verka som att vi står långt ifrån
varandra i det mesta. Men det vi ska komma ihåg är att inom så gott som varje
politikområde har Sametinget med stor konsensus antagit politiska handlingsprogram och
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generella policys med långsiktiga politiska målsättningar. Det är områden som rennäring,
kultur, språk, näring, utbildning, klimat, osv.
I många stora frågor har vi också en relativt bred konsensus, om man tittar i det större
perspektivet Tex. om samefolkets självbestämmande, alla samers rätt till mark och vatten,
relationen med samer i Norge, Finland och Ryssland och gentemot andra urfolk.
Vi har alltså egentligen goda förutsättningar att komma framåt i väldigt många frågor som
idag står under hårda diskussioner. Vi behöver helt enkelt hitta sätt att ta i dem frågorna på
ett konstruktivt sätt, och det tror jag att vi kommer kunna göra i snar framtid.

Samediggi barga garrasit ovddideamen min servodaga dala dilis. Baggojohtimat leat min duogabealde,
muhto daid arbi lea ain min mielde. Mis lea olu dahkat vai servodat ja stahta valda min rivttiid vuhtii
ollislai'i'at. Diet lea de bargu ovddusguvlui.
Sametinget arbetar hårt för att utveckla vårt samhälle utifrån det läge vi har idag.
Tvångsförflyttningama ligger bakom oss, men arvet från dem följer än med oss. Vi har en
stor uppgift att förmå samhället och staten att tillgodose våra rättigheter fullt ut. Det är vad
vi har att göra framåt.
Giitu berostumi ovddas.
Tack för uppmärksamheten.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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SPEECH - REPRESENTATIVES OF BARENTS COOPERATION
Excellences, Ladies and Gentlemen, representatives of Barents cooperation,

My name is Jan Rannerud and I am board member ofthe Sami Parliament in Sweden. I would like to
ask fora min ute of your time, just to consider where we are du ring this lunch and du ring this event
week of Barents Rescue 2019.
First, I would like to welcome you all to Sapmi, the Sam i homeland that reaches from central Norway
and Sweden through the northernmost part of Finland and into the Kola Peninsula. The Saami people
are one of the indigenous peoples of the Barents region. I will also point out that Barents Region and
Sapmi are practically the same in a geographic term so it is easy for us to feel at home in these
meetings.
Secondly, I would like to welcome you to this building or construction. It is called lavvu in Sam i
language. It is common that people use it for camping, or as today, as a temporary event shelter.
However, the lavvu has been - and still is - a strong cultural symbol for the Sam i. The concept of the
lavvu is simple, and the building material of a traditional lavvu varies depending on what nature has
to offer.
We, the Sami people and other indigenous people in the Arctic and the Barents region, have always
been living close to nature and working in landscape. We experience the consequences of climate
change first hand on a daily basis. Let me give you some examples. In winter, we experience more
temperature zero-crossings and snow amounts than usual. We are also informed that more reindeer
herding communities than ever have to additionally feed their reindeers due to ice covered grazing
lands and tree hanging lichen.
The consequences of climate change are not only experienced by reindeer herders. You are all aware
ofthe extreme wildfires that afflicted Sweden last summer. These fires as well as increased draughts
are results of changes in the climate. Such extreme weather situations and temperature changes
impact the biological diversity in the Arctic. This influences our traditional Sam i livelihoods such as
fishing and hunting, and thereby our culture and social well-being.
lndigenous peoples are not only witnesses to the effects of climate change. We are also experts on
how to address these effects and undertake the right measures. The Sam i Parliament in Sweden has
developed a Climate Change Adaption Strategy and is currently working with some reindeer herding
communities to develop their own.
At last, I would like to point out that Sapmi knows no borders. Neither does climate change. Crossborder cooperation by Barents nations is therefore more important than ever, and this Barents
exercise isa step on the way to address the consequences of climate change.
Once again, welcome to Sapmi and thank you for your kind attention!
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ÄRENDE TILL STYRELSEN
Dialogmöte med SVT.
Dialogmöte har hållits med SVT som representerades av Johan Hartman och Patrik Kansa.
Vad som särskilt konstaterades av Sametinget var några saker.

1. Propositionen om SVT:s sändningsavtal måste ses över ur ett urfolksperspektiv och att
vi till regeringen vid möte med departementet lämnar vår syn över detta. Någon bör
därför utses att se över frågan. Samråd med kansliet är nog nödvändigt.
2. Vi har begärt att sitta med i stiftelsens styrelse vilket inte möter något hinder. För att
säkra ett oberoende får det inte vara en aktiv ledamot i Sametinget och därför bör
övervägas om att utse en tjänsteman.
3. Vi beslutade att bilda en gemensam arbetsgrupp som ser över de hinder som finns vad
gäller ansvarig utgivare, rättigheter, lagring mm. vid tolkning och sändningar av
plenum. I efterhand har SVT meddelat att man inte i nuläget är beredd att utse någon
innan ansvar och upphovsmarmarätt mm. är utrett. Styrelsen bör dock utse en person
som träder in när SVT har löst sina problem.
4. Slutligen är det av vitalt intresse att mediepolitiska handlingsplanen uppdateras nu när
en proposition ligger och då möjligen i form av en strategi med handlingsplan. Detta
är en uppgift som faller under Näringsnänmden och ur budgetsynpunkt lämpligt att
påbörja efter 1 januari 2020. Styrelsen bör därför ge Näringsnänmden ett formellt
uppdrag att genomföra detta.
Minnesanteckningar togs av Inga-Maria Stoor.
Deltagare från Sametinget var Jan Rarmerud, Malin Mäkelä och Inga-Maria Stoor

Jan Rarmerud, ansvarig för näringsfrågor i Sametingets styrelse.

2019-06-22

Länsstyrelsen i Norrbottens län

YTTRANDE
Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024
- Med sikte mot 2045
Jag har tagit del av förslaget till klimat och energistrategi för Norrbotten.
Det är ett välskrivet och i många stycken bra dokument och som strategi givetvis ett levande
dokument där man noga måste följa utvecklingen.
Sett ur rennäringens perspektiv måste man konstatera att renen och utövarna närmast blir ett
hinder. Med det sagt menar jag att konsekvenserna av denna strategi inte är tillräckligt belysta
och att Sametinget självfallet kommer att ha synpunkter när tillfälle ges.
Vi har ett pågående energiprojekt i länet, även om det är så stort att det passerat detta stadium,
Markbygden som fullt utbyggt innebär att Östra Kikkejaur inte kan bedriva renskötsel på
traditionellt vis utan hänvisas till att i stort sett halvera sin renhjord och leva på ersättningar
eller att använda ersättningarna till att bedriva någon kombination av farmrenskötsel med
natur bete under sommaren.
Exemplen kan göras många, Drive Center Arena i Fällfors - Semisjaur Njarg, Northvolt i
Bergsbyn - Mausjaur, Laver i Älvsbyn - Semisjaur Njarg, Giillok i Jokk:mold( - Jåhkågaska,
Norrbotniabanan - alla samebyarna, Tvärbanan Jörn- Arvidsjaur- skogsamebyarna Mausjaur,
Västra Kikkejaur och fjällsamebyn Svaipa för att nämna några. Samtliga ärenden har
förhållandevis stor betydelse för länet och regionen och särskilt ortsborna. För samebyarna är
det betydande intrång.
Är detta resultatet av målet?
Den fråga man ställer sig efter en liten analys är, ska alla samebyar med kustnära
betesområden tvingas leva på ersättningar och var är då framtiden för samernas traditionella
näringsutövande?
För samebyarna är denna strategi en sorgesam läsning om inte en tydlig text tas in om att
samebyarna skall tillförsäkras möjligheten att bedriva en uthållig renskötsel och att
traditionella samiska näringar fortfarande ges utrynnne att finnas och utvecklas.
Jag hoppas att denna strategi inte glömmer bort det samiska perspektivet i alla stora visioner.

Jan Rannerud, ansvarig för näringsfrågor i Sametingets styrelse. Ledamot
Länspartnerskapet.
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ÄRENDE
Riksdagsseminarium - Isak From

Buörrie ärrade / God morgon
Jag tackar för inbjudan till denna session. Mitt namn är Jan Rannerud, ledamot
av Sametingets styrelse och lite enlrnlt sagt, Sametingets näringsminister då jag
har ansvar för Sametingets näringsutveckling och samiska näringar alltså inte
direkt rennäring även om jag levat som renskötare ett helt liv.
Kort tid så jag går direkt på pudelns kärna - Mitt ämne är lite utmanande "Är
det för enkelt att erhålla tillstånd inom renskötselområdet.
Det korta svaret är absolut, det finns ett ytterst marginellt konsekvenstänk,
egentligen bara hur samhället ska tjäna så mycket som möjligt. Jag vill
framhålla att vi delar det problemet med markägare i Sverige så den enkla
lösningen är att omarbeta minerallagen så att den anpassas till verkligheten och
inte till exploatörerna. En konsultationsordning värt namnet skulle nog vara en
del i lösningen. Inte minst Bergsstatens beslut tar avstamp i om det finns
ekonomi i en brytning, titta på Mertainen, snabb hantering och nu avskalat med
förstörda naturvärden och skarp kritik från ortsborna, tillrett för brytning men
som inte är riktigt brytvärd, för låga metallpriser.
Många delar av tillståndsgivningen skulle, menar jag, underlättas av att
riksdagen tar sig i kragen och ratificerar ILO 169, att FPIC implementeras och
att fokus då läggs på, vad de berörda tycker istället för vad makthavarna och
utländska bolag anser. Det är sällan den enda sanningen.
Vi samer upplever att den stora anledningen till gruvboomen i norr är att det är
för enlrnlt att ignorera samer och ortsbor i norr för samma åtgärder sker aldrig i
södra delarna. Till exempel berörs sällan de sociala konsekvenserna.
En fråga som inte tas upp är, varför ingår inte krav på återvinning eller pant på
de mineraler som bryts i Sverige? Kanske vi överkonsumerar metall.
Sammanfattningsvis anser vi att det finns en avsaknad i tillståndsgivningen på
för oss viktiga punkter exempelvis UNDRIP, urfolksdeklarationen och EMRIP
expert mekanismen i FN för att nänma några beslut för urfolk,
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implementeringen av konventioner, större fokus på de som lever i områden som
exploateras för kommersiella intressen och slutligen även om jag nog kan
fortsätta till kvällen, vill jag åter uppmärksamma er på OECD:s rapport och vad
Sverige har att ta tag i från ett internationellt perspektiv. Sammantaget tror jag
att implementeringen av alla dessa delar skulle skapa en annan förståelse när vi
kommer till tillståndsprocessen.
På så sätt tror jag att processen skulle bli tydligare och faktiskt enklare.
Gijttu / Tack för att ni lyssnat!

Jan Rannerud, ansvarig för näringsfrågor i Sametingets styrelse.

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 190402- 191021
Sametingets presidium består av ledamöterna Paulus Kuoljok och Åsa Blind sedan Mona
Persson och Daniel Holst lämnat in begäran om entledigande från sitt uppdrag den 16:e
mars 2018.

Under perioden 190402- 191021 har möten genomförts enligt nedan:
-

26:e April
Möte inför plenum i Dearna

17:e September.
Möte angående plenumsprogram för plenum i Haparanda, plenum i Stockholm samt
arbete med Sametingsordningen.

11:e Oktober
Sam rådsmöte med SVT. Deltagande vid detta med anledning av diskussioner kring
sändningen från Sametingets plenum.

Under perioden 190402-191021 har representation genomförts enligt nedan:
7:e Maj
Deltagande vid Kulturministerns vårlunch samt möte med Riksdagsförvaltningen
angående planeringen inför plenum i Stockholm våren 2020.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
-

9.e Maj
Deltagande vid Talmannens vårmiddag.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
15:e Juni.
Åjttes 30-års jubileum samt invigning av deras nya duoddjeutställning med över 400
duoddjeföremål.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
9:e Augusti.
Återbegravning av de 25 samer som grävts upp från grannplatsen i Lycksele.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
10:e September.
Riksdagsöppnande samt deltagande som åhörare vid Girjasmålet i högsta domstolen.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok

11:e September.
Deltagande som åhörare vid Girjasmålet i högsta domstolen.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
-

11:e Oktober.
Samisk afton på konserthuset i Helsingborg.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk

2019-10-21
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Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd, redovisning perioden
april 2019 - oktober 2019, rapport 3

Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd

Ordinarie

Ersättare

Monica Harr Sandström, ordförande

Marina Nilsson Ederlöv

Britt Sparrok, vice ordförande

Per-Hemik Bergkvist

Mariann Lörstrand

Inger Baer Omma

Agneta Rimpi

Elisabeth Önnhall

Anders Axelsson

Magnus Lindberg

Hälso-, äldre- och idrottsnämndens sammanträden
3-4 juni i Arvidsjaur. Protokoll 2019:3. Nämnden fulltalig, Elisabeth Önnhall ersatte Agneta
Rimpi.
8 oktober i Storuman. Protokoll 2019:4. Alla ledamöter närvarade.

Ordförandeberedningar
14 maj ordförandeberedning med kansliet inför nämndsmötet 3-4 juni.
30 september ordförandeberedning med kansliet inför nämndsmötet 8 oktober.

Ordförandebeslut
26 april skickade Monica Sandström idrottspolitiska handlingsplanen till Sametingets kansli
som skickades på remiss 25 juni.
28 augusti skrivelse till Sametingets styrelse med anledning av kallelse till arbetsmöte 4
september i Stockholm. De dokument som följde med kallelsen var Mål och riktlinjer 2020 2022, Verksamhetsplan med delegationsordning 2019. Nämnden för hälsa, äldre och idrott
vill komma med förslag till ändringar. Nämndens förslag till ändringar i dokumenten är så
omfattande att den tid som avsatts för arbetsmötet, 2 timmar tillsammans med samtliga
nämndsordförande, inte ansågs tillräcklig. Skrivelsen inskickades istället för ordförandes
närvaro. Britt Sparrock, vice ordförande för nämnden, närvarade på arbetsmötet.

Övriga möten/konferenser
9 maj deltog Monica Sandström och kansliet på sarnrådsmöte i Kiruna som
Försäkringskassan inbjöd till.
9 oktober Samisk hälsokonferens i Storuman. Kunskapsnätverket för samisk hälsa inbjöd
politiker, chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och övriga intresserade av
området samisk hälsa. Nämndens alla ledamöter deltog.

Malå 2019-10-16

Monica Harr Sandström
Ordförande

Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 26 mars - 17 oktober
2019, rapport nr 6.
Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

2019

11-12 juni

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

Kulturnämndens sammanträden
Kulturnämndens sammanträde varvid beslutades om bl a bidrag till
samisk kultur, remissyttranden ang Sametingets språkstrategi och
Region Västerbottens kulturplan, Kulturnämndens budgetunderlag
för 2021-2023 och kulturnämndens budgetäskanden för 2020
behandlas, skrivelse från Kulturnämndens och Näringsnämndens
ordförande ang representation vid Sametingets möten med
ansvarigt departement/regeringen

8-9 oktober

Kulturnämndens sammanträde varvid beslutades/behandlades om
bidrag till samisk kultur, kulturanslag till korttidsstudiestödet, mål
för samisk kultur, instruktion för samisk kultur, redovisning av
uppdrag Samisk kulturarv, repatriering i Lycksele och kranium utan
skalltak mm

2019

29 maj

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens sammanträde 11-12
juni 2019

20 sept

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens sammanträde
8-9 oktober 2019

2019

Dialogmöten
Kulturnämnden håller dialogmöte med Tjallegoahte - Samisk
författarcentrum

11 juni

8 oktober

Kulturnämnden håller dialogmöte med Konstnärsnämnden ang
stipendier och bidrag till konstnärer /kulturarbetare och för
information om Sametingets Kulturpolitiska handlingsplan

9 oktober

Kulturnämnden håller dialogmöte med Svenska samernas
riksförbund om deras verksamhet

9 oktober

Kulturnämnden håller gemensamt dialogmöte med Svenska
Samernas riksförbund och SameÄtnam ang slöjdfrågor

2019
2 maj

Samråd
Kultursamråd och dialog kring nationella minoriteter och
urfolkskultur, Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 med Region
Norrbotten

28maj

Vice ordförande deltar vid styrgruppsmöte ang Stockholms
universitet/Umeå universitet/Kungliga bibliotektets projekt
Samiska audiovisuella samlingar

8 oktober

Kulturnämnden samråder med Umeå universitets/Kungliga
bibliotekets projekt Samiska audiovisuella samlingar ang
forskningsetik inom projektet

2019
24-25 maj

Övrigt
Ordförande deltar vid Sami Duodjis slöjdträff i Jokkmokk med
samiska slöjdare

25 maj

Vice ordförande deltar vid öppnandet av utställning Urfolksspår i
Granö - urfolkskonst med 7 konstnärer från Sapmi, Grönland och
urfolket Ainufolket

27maj

Ordförande och vice ordförande deltar vid utdelning av Astrid
Lindgrens Memorial Award på Konserthuset i Stockholm

19 juni

Ordförande och Sametingets kulturchef deltar vid Kungliga
bibliotekets samtal om samisk litteratur på Samernas bibliotek i
Jokkmokk

9 aug

Ledamoten Veronika Håkansson deltar vid repatrieringceremonin
av samiska kvarlevor i Lycksele

30 aug

Ordförande informerar riksdagsledamoten John Weinerhall m fl
Moderaterna, om Sametingets kulturpolitik

3 sept

Ordförande informerar riksdagsledamoten Anna Sibinska, MP om
Sametingets kulturpolitik

18 sept

Ordförande deltar vid möte med bl a Lycksele sameförening om
fortsatt repatriering av samiska kvarlevor i Lycksele

2019
3-5 juni

Konferenser
Ordförande, vice ordförande, kulturchefen och kulturhandläggaren
deltar vid Arctic Arts Summit 2019 i Rovaniemi tillsammans med
Kulturnämnderna för Sametinget i Norge och Finland och Samerådet
och Statens Kulturråd i Sverige och i Norge.

16-17 oktober

Ordföranden och ledamoten Nils-Johan Labba deltar vid
KulturSapmi i Kiruna. Konferensen är en gemensam
kulturkonferens för Sametingen i Norge, Finland och Sverige samt
Samerådet.

2019
11-12 juni

Remissyttranden samt övriga yttranden
Remissyttrande ang Sametingets Språkstrategi samt
Region Västerbottens kulturplan

2019

Samråd med Sametingets styrelse och styrelsens
kulturansvarige ledamot Anders Kråik
Samråd per telefon ang Sametingets och ISOFs
regeringsuppdrag/utredning om ansvar av samiskt kulturarv

18 aug

4 sept

Ordförande deltar vid arbetsmöte med Sametingets styrelse och
Sametingets nämnder ang förslag till verksamhetsplan för
Sametinget

7 oktober

Samråd via telefon ang deltagande vid Kulturnämndens möte 8-9
oktober samt om Kulturnämndens äskanden om tillsanslag till
Kulturnämnden för budgetåret 2019.

För Kulturnämnden
Ingrid Inga
Ordförande
Ledamöter
Nils Johan Labba
Marina Ederlöf, vice ordförande
Louise Skerk
Veronika Håkansson

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-10-18

All
SAMESKOLSTYRELSEN

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

26 april
Per capsulam

Nämndmöte
Nämnden för Sameskolstyrelsen har i budgetunderlag för 2020-2022
sett behov av att påbörja process för tillbyggnad av sameskolan i
Giron. I dagsläget använder skolan moduler som utbyggnad.
Nämnden beslutade att uppdra till skolchef att gå vidare med
förprojekteringen samt anta offert från Norconsult.

4-5 juui
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Under mötet fick nämnden för SamS information om elevers
resultat och kommande läsår. Nämnden beslutade att skolchef
skulle utreda frågan angående avyttring av slöjdbyggnaden i
Dearna och avstyckning av delar av befintlig tomt för att kunna
minska hyreskostnaderna för Sameskolstyrelsen.

24 juui
Telefonsammanträde

Nämndmöte
I samband med nämndens sammanträde 2019-06-04--05, §39/19
informerade skolchef AnnaKarin Länta om att diskussioner har
förts med Offentliga Hus som har föreslagit att de kan avyttra
slöjdbyggnaden och avstycka delar av befintlig tomt för att på så
sätt minska hyreskostnaderna för Sameskolstyrelsen. Nämnden
för Sameskolstyrelsen beslutade att uppdra till skolchef att
fortsätta utreda frågan för att presentera lämpliga förslag för
nämnden vid detta telefonsammanträde.
Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade att inte längre hyra
slöj dhuset (byggnad 2), att skolchef får i uppdrag att fortsätta
förhandla med Offentliga Hus om utökad skolgård, samt
att skolchef får i uppdrag att inhämta offert från Offentliga Hus
om hyresavtal för sex år som presenteras för nämnden.

24 september
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ärenden på nämndens möte var bland annat budget 2020,
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, fritidshem, förskoleklass
och skola, information om beviljade ansökningar till integrerad
samisk undervisning och Deama sameskola.
I regeringens höstbudgetpropositionen är förslaget att SamS ska
få 51 579 000 kr i anslag år 2020, 52 246 000 kr år 2021 och
52 870 000 kr år 2022.
Nämnden beslutade att förtydliga beslutet från juni mötet
gällande Dearna sameskola. Nämndens beslut innebär att
skolchef ska få ett tydligt förhandlingsmandat att söka en
besparingslösning för Deama sameskolans hyreskostnader. En
sådan lösning f'ar inte inskränka på skollagens bestämmelser om
likvärdig skola med gällande kvalitetskrav. Skolchefen arbetar
enligt följande steg:
1

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita
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1. Ansvarar för att samla in synpunkter genom samverkan med
berörda parter och föra facldiga förhandlingar enligt MBL med
personal.
2. Ansvarar för att konsekvensanalys från huvudmannen tas fram
för att ha ett beslutsnnderlag till nämnden.
3. Målet är att nämnden tar beslut i november om vilket
hyresavtal som ska tecknas med Offentliga Hus grundad på
ovannämnda process.
Övrigt
13 maj
Telefon

Förmöte inför myndighetsdialog
Skolchef, närnndordförande och viceordförande hade ett
telefonmöte med Anna Dannnert på skolenheten,
utbildningsdepartementet inför myndighetsdialogen.

14 maj
Giron

Sami manat oåda searvelanjain (SA.MOS)
Möte med Sametingets utbildningsansvarige i styrelsen, Lars
Miguel Utsi, projektledare för SÅMOS, O1-Johan Sikkn och
kulturhandläggare på finska Sametinget, Ulla Aikio-Puoskari.
Under mötet diskuterades hur samarbetet och ansökan för interreg
skal göras och utformas.

24maj
Stockholm

Myndighetsdialog
Vice ordförande, Karin Vannar, deltog på myndighetsdialog i
Stockhohn tillsammans med skolchef och controller.

Undertecknat

~~aia

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen
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17 oktober 2019.
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Stefan Mikaelsson.
Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Peter Holmqvist och Mona Persson.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 1 april och
fram till och med den 17 oktober 2019.
Näringsnämndens fjortonde sammanträffande blev ett arbetsmöte & avhölls den 15
maj. Inriktningen blev beredning av Näringspolitisk strategi, OECD:s rapport om
samiskt näringsliv samt föredragning om de två konferenser som skett under våren
dels den 27-28 februari i Liksjoe och dels konferensen ''Från Tradition Till
Innovation" som hölls den 7-8 maj i Ubmeje. Äntligen erhöll Nämnden en
resultatrapport för kalenderåret 2018, vilket dessbättre klarlade förhållanden &
rätade ut de frågetecken som nämnden hade haft för det ekonomiska utfallet för
2018.

Näringsnämndens femtonde sammanträde blev av den 17 juni per telefon.
Budgetrevidering 2019 och Budget 2020 kunde beslutas. Remissvar på
Språknämndens erbjudande om att kunna påverka arbetet med att fastställa en
språkstrategi avlämnades. Nämnden fastställde även svar på Motioner: M 539 Doknmentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål - inköp av diktafoner.
Svaret är inlämnat till styrelsen.
Näringsnämndens sextonde sammanträde arrangerades den 22-23 augusti i
Julev. Här redovisas några av de viktigaste punkterna som genomgicks: -Föregående
protokoll, -Näringspolitisk strategi - presentation av reviderat förslag, -Budgetutfall
per sista juli, -Arrangerande av framtida nämndsmöten, -Genomgång av innevarande
Landsbygdsprogram samt hur arbetet fortskrider med kommande programperiod, Övrig information kansli/ styrelse.
Den 5 september gick förslaget till näringspolitisk strategi ut på ett brett
remissförfarande till det samiska samhället. Enskilda personer och samiska företag
som vill besvara remissen har tillgång och möjlighet till detta via Sametingets
webbplats.
Näringsnämndens sjuttonde sammanträde blev placerat ute på Arlanda- Sky City
över dagen den 7 oktober. Här redovisas två av de viktigaste punkterna som
genomgicks: -Näringspolitisk strategi- presentation av remissvar & fastställande av
reviderat förslag, Genomgång av innevarande EU-program samt hur arbetet
fortskrider med kommande programperiod.

Ordförandens representation, sainmanträden & konferenser9 april, Arbetsmöte Näringspolitisk strategi, Sametingets kansli Gironis,
7-8 maj, Sametingets rådslag; "Från Tradition till Innovation", Ubmeje,
17 maj, Norges Nationaldag, Norges Ambassad, Stuehkie,
9 augusti, Internationella Urfolksdagen, Liksjoe,
4 september, Arbetsmöte med styrelsen angående verksamhetsplan, Stuehkie,
6 september, Workshop Interreg Näringsdepartementet, Stuehkie,
16 september, Länsstyrelsen, Miljöforum Norr 2019, Julev
23-24 september, FAO, Expert-möte för urfolks fiske i Arktis, Rome, Italy.
8 oktober, Högsta Domstolen, Stuehkie,
15-16 oktober, Workshops och föreläsningar i hållbar samisk turism och samisk
matkultur, Cohkkiras.
En särskild rapport från Workshopen beträffande Interreg och kommande
programperiod som skedde på Näringsdepartementet den 6 september, har
överlämnats till kansliet; dnr 2019-01137.
Nämndens reviderade budget och verksamhetsplan per den 17.6. (2019:03 §4) har
för kalenderåret 2019 uppfyllts i och med nämndsmötet avhållet den 7 oktober.
Näringsnämnden är tacksam för det erhållna stödet som gjorde detta engagemang
möjligt.

Det samiska sättet - Såmivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
såmi birras. Den samiska kulturella mångfalden är särskilt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.

För Näringsnämnden,

STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning
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Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Tonsson
Torkel Stångberg

Ersättare
Tohn-Tomas Labba
Matti Berg
Tohan Skogsfeldt
Hilding Andersson
Erik Östergren

Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten
Datum
6maj
14juni
11 okt

Ort
Video
Stockholm
Vilhelmina

Kommentar
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Nämnden har omdisponerat budgeten för främjande av rennäringsanslaget, beslutat om
skadeförebyggande åtgärder gällande varg, beslutat om direktiv för analys av
förekomstbaserad ersättning för björnskador på ren på samebynivå, baserat på förekomst av
björn utifrån spillningsinventering och registrering av familjegrupper på spårsnö samt
björnarnas individuella predationstakt på ren. Hanterat överklagningsärenden, gett kansliet i
uppdrag att inarbeta remissvar samt fortsätta beredning av nya föreskrifter om bidrag och
ersättningar för rovdjursförekomst i samebyarna. Ge kansliet i uppdrag att bereda frågan om
forskning och resurser angående renförluster pga av örn, att utarbeta förslag till åtgärdsplan
för vargförekomst med krav på åtgärder från naturvårdsverket. Beslutat om att utlysa
projektmedel och att speciellt prioritera de samebyar som inte äger rätt till bygdemedel. Att
finansiera renmärkesapp, att fortsätta arbetet med rovdjursstrategi genom att nå ut med
budskapet genom media och att bevilja medel till projektansökningar samt se över
förskottsutbetalningar för rovdjursinventering.

Rennäringsnämndens ordförande har medverkat på följande möten

Styrgruppen för rovdjursstrategin har haft möten, en budskapsplattform har utarbetats och
förslag till infogra:fics har tagits fram. Planering av mediastrategi för att nå ut med
budskapet.
Ett riksdagsseminarie om renskötsel och rovdjur har genomförts på riksdagen, Föredrag om
renskötseln förutsättningar och tillstånd med fokus på rovdjur,
Förvaltningsverktyget för toleransnivåer, En samebys perspektiv och Länsstyrelsens
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arbete med förvaltningsverktyget. Det var 20 deltagare på seminariet och
ledamöter från Centern, Socialdemokraterna, Vänstern,
Sverigedemokraterna, närings- och miljödepartement, Naturvårdsverket,
Civil rights defenders och Naturskyddsföreningen.
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Möte med sydligaste samebyarna för att diskutera konkreta åtgärder för att
förhindra att varg kommer in i renskötselområde och när varg har kommit in i
samebyarnas betesmarker.
Deltagit när Sametinget har information om webbbaserade toleransnivåverktyget i
Östersund. SLU och Sametinget redogjorde för hur verktyget är uppbyggt, vilka
nyckeltal som ligger till grund för beräkningsmodellen samt hur samebyarna själva
kan använda sig av det.
Sametinget har skickat in Omprövning av vargbeslut till naturvårdsverket, näringsoch miljödepartementen. Naturvårdsverket avslog omprövning och beslutet är
överklagat till Högsta domstolen i förvaltningsrätt.
Deltagit på Svenska samernas landsmöte.
Möte med Landshövdingen i Norrbottens län. Frågor som diskuterades var
rovdjursförvaltning, hantering av inventering i länet och främst problematiken
gällande vid dåliga inventeringsförhållanden. Norrbotten som stort län att inventera
rovdjur och att samebyarna anser att de sköter större delen av inventeringen.
Miniminivåer av rovdjur. Björnförvaltningen och mininivå arbetet gällande björn
eftersom förvaltningsnivån i länet ligger långt över miniminivån kan denna minskas
och att de specifikt arbetar mot kalvningsområde. Minska populationen av björn i
skogsamiska kalvningsområden och att skyddsjaktsärenden ska behandlas snabbt.
Stora populationer av järv i delar av Norrbotten skapar stora problem när andra
områden inte inventeras i den omfattning som finns behov av genom minskade
medel till inventering. Hantering av vargen som rörde sig i Arvidsjaursområdet och
som senare beviljades skyddsjakts på i Västerbotten. Andra frågor som lyftes var
skoterförbuden i Norrbotten och hur man bättre kan lösa den omfattande
skotertrafiken på våren i fjällområdet samt att den ökade skotertrafiken i
skogsområdet under vintern som inte är förenligt med § 94 i Rennäringslagen.
Renskötselkonventionen och problematiken med Norge samt de rättsprocesser som
svenska samebyar driver i Norge.
Deltagit på Renskötselkonferens om behov av forskning och rensjukdomar.
Samebyar och forskare som tillsammans diskuterar och lyfter renskötselns behov av
forskning. Många av de forskningsbehov som samebyarna lyfter forskas det redan
om. Behovet av en forskningsförmedling om vilken forskning som bedrivs och vilka
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resultat som de kommer fram till. Många forskningsrapporter och artiklar
publiceras på engelska och i tidskrifter som inte är lättillgänglig, det behövs
en sammanfattning av forskningsresultat.
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Föredrag om renens sjukdomar av Susan Kutz, Sauli Laaksonen och Asgrim Opdal.
Deltagit på möte med Naturvårdsverket om rovdjursförvaltning. Frågor som
diskuterades ev licensjakt på järv som en pilot, Samråd ska genomföras med
samebyarna och de ska få vara med att bestämma vilket område som ska jagas på. En
ev licensjakt får inte påverka skyddsjakter och skadeförebyggande åtgärder gällande
populationssänkning i andra län. Vägledning och ril,tlinjer för skyddsjakter som NV
fått regeringsuppdrag och som inte är genomfört. Förslag skulle ha varit redovisat
vid årsskiftet. Vargbeslutet i Jämtland och att Sametinget överklagat beslutet samt
problematiken att diskutera rovdjursförvaltning och varg med miljödepartementet.
Möte med samebyarna i Jokl,mokksområdet för att påbörja arbetet med ev
gränsbestämda samebygränser. På mötet deltog också Anders- Erling Fjällås.
Möte med Miljö och Jordbmksutskottet

Rennäringsnämnden har inbjudit till möte med Miljö och Jordbruksutskottet under
deras Norrbottens resa. Mötet började med lunch med gravad fisk, !ångkokt bringa
och torrkött med kaffeost. Under lunchen informerade RNN ordförande om renkött
som klimatsmart kött och traditionell mat. Sirgis sameby berättade om samebyn och
renskötseln kring Luleå.
Föredrag om renskötselns förutsättningar av Sametinget, Saminuorra om ungdomars
möjligheter och utmaningar, Vindkraft och renskötsel föredrag av Jinjevarie sameby,
Skogsbruk av SSR, Renskötselns tillstånd och statistik av Sametinget och
Rovdjursproblematik i Luokta Mavas Sameby. På mötet deltog också Anders-Erling
Fjällås och Martin Lundgren. Bilaga PM
Möte med rennäringsavdelningen för att föredra och diskutera politiska
prioriteringar under året.
Rennäringsnämndens ordförande sitter med i referensgruppen för björnprojektet i
Idre sameby. Information om studien som visar på skillnaden mellan studien i
skogsssamebyarna. Den björn som är märkt och befunnit sig i området på fjället har
inte uppmärksammats av renskötarna som bevakar fjället. Skillnaden från studien i
skogsamebyar är att den tagit ren till mitten av juni och samebyn vill att studien även
tittar på predation under sommaren och hösten, vilket inte forskningen har medel
för. Referensgruppen diskuterar fas 2 av projektet där åtgärder ska utarbetas. Ev en
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samisk förvaltning av rovdjuren i samebyn. Större uttag av björn och att
man ska se helheten av alla rovdjur i samebyn.

Samodlggl
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Möte med Naturvårdsverkets enhetschef för viltanalys. Frågor som
diskuterades inventering i hela landet av alla rovdjur, Svårigheter med
järvinventering och kopplingen till ersättningssystemet. Analys av DNA insamling
av spillning och föryngringar för att jämföra resultatet. Ny forskning har tittat på
populationsberäkning av dna inventering och hur modeller kan visa på rovdjur i ett
område. Ett ersättningssystem som inte baseras på inventeringar diskuterades och
hur Sametinget och NV tillsammans kan se över både inventering utifrån
populationsberäkningar men också hur föryngringar som inte uppfyller alla krav på
dokumentation kan utgöra grund för ersättning till samebyar. Avsaknad av
forskning av predation på ren orsakad av örn, hur en forskning ska genomföras och
att ersättning av öm baseras på gammal forskning.

Rennäringsnämndens ordförande träffade ril<sdagsledamot Saila Qvicklund och
Jägarförbundets ordförande i Jämtland Gun Fahlander tillsammans med en
samebyrepresentant. De frågor som diskuterades var vargföryngring i Jämtland, hur
toleransnivå på max 10 procent kan efterlevas, författningsändringar och höjning av
rovdjursersättning. Hur skyddsjaktsbeslut hanteras och skadeförebyggande
åtgärder.
Telefonmöte med samiska delegater i viltförvaltningsdelegationema för att
samordna arbetet med miniminivåer av järv och björn.
Deltagit på ril<sdagsseminarie som Saila Qvicklund och Kalle Olsson arrangerade
tillsammans med Tåssåsens sameby "Renarnas valmöjligheter - ett liv på flykt eller
betesro ?" Samebyn beskriv konsekvenserna av varg i renhjorden och det enorma
rovdjurstryck inom samebyns betesmarker.
Deltog på renbruksplankonferens
Övriga möten
Datum

Ort

Kommentar

3 april
3 april
6maj
6maj

Stockholm
Stockholm
Telefon
Vemdalen

29maj
14juni
14juni

Östersund
Stockholm
Stockholm

ruksdagseminarie om rovdjur,
Styrgruppsmöte rovdjursstrategi
Möte rennäringsnämnden
Möte med samebyar om åtgärder varg
Medverkade på Sametingets infomöte om
förvaltningsverktyget
Rennäringsnämnd
Möte med utredaren för terrängkörningsutredningen.
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19 juni
24juni
1-4juli
15-16
aug
19 aug
23 aug
26aug
27aug
4sept
5 sept
5 sept
10 sept
24 sept

Telefon
Luleå
Visby

27 sept

Östersund

30-sep

Telefon

9 okt

Stockholm

Möte uppföljning rovdjursplan
Möte med Landshövdingen Björn O Nilsson
3
Almedalen
Renskötselkonferens om behov av forskning och
rensjukdomar
Planering av Miljö och Jordbruksutskottets möte
Möte med Naturvårdsverket Marcus Öhman om rovdjursförvaltning
Möte med jokkmokksbyar ang gränsdragning
2
Möte med Miljö och Jordbruksutskottet
Möte med rennäringsavdelningn
Möte med referensgruppen för björnprojekt i Idre
Möte med NV chef för avdelning viltanalys och inventering
Möte med Utredaren och Rennäringschefen ang rennäringspolitiska
Uppföljning miljö och jordbruksutskottet
Möte med Saila Qvicklund, riksdagsledamot, jägarförbundets
ordförande i
Jämtland och samebyrepresentant
Möte med ledamöterna i VFD ang minim:inivå järv och björn
Riksdagsseminarie anordnat av Saila Qvicklund M och Kalle Olsson
S tillsammans med Tåssåsens sameby.

100kt

Vilhelmina

Renbruksplan

Jokkmokk
Telefon
Östersund
Jokkmokk
Luleå
Stockholm
Falun
Falun
Östersund
Digitalt möte

Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom

Sida 5 av 5

Välkommen till lunchseminarium om renskötsel och rovdjur

Tid: Onsdagen 3 april, kl: 12-13
Plats: Mittpolen, .Riksdagshuset Östra
Vi bjuder på wrap och dryck, serveras från 11.30
Riksdagen tog beslut 2013 om en ny rovdjursproposition "En hållbar rovdjurspolitik".
Propositionen fastslog en toleransnivå på max 10 procents förluster till av renar till rovdjur.
Konsumenterna gör medvetna val när det gäller mat och världsnaturfondens köttguide visar
på att viltkött och ekologiska baljväxter är de proteinkällor som idag klassas som de
livsmedel som f'ar grönt ljus gällande klimat, biologiskt mångfald, djurskydd och bete.
Hur f'ar vi då klimatkött på marknaden samtidigt som samerna kan fortsätta bedriva
renskötsel utan att rovdjuren ska konknrrera på marknaden?
Idag råder det delade meningar om rovdjuren har ett bättre skydd är renskötseln och vad
behövs för att vi ska få en ansvarsfull rovdjursförvaltning i förhållande till renskötseln.
Anmälan före den 28 mars till Marianne Magnusson, marianne.magnUsson,foriksdagen.se
Välkommen

Linda Ylivainio och Marita Stinnerbom inleder dagen
Renskötselns förutsättningar och tillstånd med fokus på rovdjur, Rickard Doj Sametinget
Förvaltningsverktyget för toleransnivåer, Lars-Ove Sjanj, Sametinget
En samebys perspektiv, Marianne Gråik, Jinjevaerie sameby
Länsstyrelsens arbete med förvaltningsverktyget, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Panelsamtal med företrädare för Sametinget, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och
Naturskyddsföreningen.

Välkommen!
Linda Ylivainio
Riksdagsledamot
Centerpartiet

Marita Stinnerbom
Ordförande Sametingets
rennäringsnämnd

PROMEMORIA

2019-10-14

Vårt diariem. 6.2.6-2019-844

Till:
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott

För kännedom:
XXX

Promemoria gällande prioriterade åtgärder inom riksdagens miljö• och jordbruksutskotts politiska ansvarsområde
Sametinget stod den 27 augusti 2019 värd för ett samtal i Luleå med riksdagens miljö- och
jordbruksutskott och Svenska Samernas Riksförbund, Renägarförbundet och Saminuorra.
I denna uppföljande promemoria presenteras en övergripande bild av vilka frågor Sametinget anser vara prioriterade inom ramen för miljö- och jordbruksutskottets politiska
ansvarsområde. För bakgrund, se underlags-PM avseende mötet den 27 augusti 2019. 1

Rovdjursförvaltning i renskötselområdet
Dagens rovdjursförvaltning är i kraftig obalans. Enligt riksdagsbeslut ska renskötseln
tolerera rovdjursförluster på maximalt 10 % av den totala renhjorden per år. Det senaste
decenniet har den årliga snittförlusten varit 24 %. Ingen trendförändring i förlustnivåer har
kurrnat observeras sedan riksdagsbeslutet trädde i kraft i december 2013. Dessa förhållanden
står i konflikt med både grundlag och internationell urfolksrätt. Huvudskälet är att författningsskyddet för renskötseln är för svagt i förhållande till motsvarande skydd för rovdjur.
Sametinget anser att verkningsfulla författningsåtgärder skyndsamt måste vidtas, vilket
inkluderar att renskötselns toleransnivå för rovdjursförluster befästs i lag samt att
rennäringslagen2, förordningen om rov djursförvaltning' och jaktförordningen4
kompletteras med effektiva verktyg för att uppnå och upprätthålla toleransnivån samt
möjliggöra åtgärder som förebyggande skyddsjakt och populationsminskning.

Av de stora rovdjuren orsakar varg störst potentiell skada. Renskötselornrådet har under
tidigare förvaltningsperioder varit fredat från varg. Naturvårdsverket beslutade dock i maj
2019, i strid med rekommendationer från länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen samt
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Sametinget, att tillåta vargföryngringar i Jämtlands län5• Detta utsätter renskötseln för
enorma risker och har redan orsakat stor skada i bland annat Tåssåsens sameby.
Sametinget begär att renskötseln ges djupare inflytande i svensk rovdjursförvaltning, att
större hänsyn tas till renskötselns förutsättningar och att renskötselområdet fredas från
förekomst av varg.
Dagens rovdjursersättning täcker knappt hälften av den rovdjursdödade renens slaktvärde.
Till denna ekonomiska förlust tillkommer kostnader för merarbete samt förlorat avelsvärde.
Sametinget anser att rovdjursersättningen (ersättningsnivån) bör höjas markant för att
undvika ekonomisk kollaps inom renskötseln till följd av rovdjurstrycket.
Renbetesmarker och beredskap för klimatförändringar
Klimatförändringarna drabbar renskötseln redan idag och medför stora störningar för
renskötseln. Temperaturväxlingar orsakar ofta låst vinterbete6 och samebyar tvingas till
krisåtgärder. Det behövs ett ökat skydd för betesmarker, då betestillgången stadigt minskat
och gjort renskötseln mer sårbar. 2018 års torka och skogsbränder ödelade stora arealer
betesmark, ett scenario som riskerar att bli återkommande. Samebyarna behöver större
resurser till höjd beredskap, tillgängliggörande av betesmarker och anpassning till
klimatomställningar. Återplantering av lavbete bör vara en föreskriven åtgärd vid
restaurering av branddrabbade områden.

Tall av arten pinus contorta har inplanterats i svensk fauna av skogsbruket och är idag ett
stort problem för renskötseln. Arten sprids lätt, skapar täta skogar och förstör både markoch hänglavsbete. Sametinget förespråkar ett förbud mot contortatall inom renskötselområdet, restaurering av contortadrabbade områden, samt tydligare lagstiftning för att
skydda renbetesområden mot invasiva och skadliga arter.
Skogsbruket behöver anpassa sina produktionsmål och skötselstrategier till renskötselns
förutsättningar och behov. Lagstiftningen måste ses över då oklara rättsförhållanden lett till
intressekonflikter mellan skogsbruk och rennäring. Skogarna i nordvästra Sverige har en stor
allmän naturvårdsbetydelse och hur de fortsatt förvaltas har en betydande inverkan på
bevarandet av biologisk mångfald i Sverige. Direktiven till statens eget bolag Sveaskog bör
ses över eftersom Sveaskog är det bolag som bäst kan förväntas att ta ansvar för att Sverige
ska uppnå miljökvalitetsmålet "Levande skogar". Sametinget ser att skogarna inom hela
renskötselområdet behöver förvaltas så att renbetet i ett utvecklat landskapsperspektiv
gynnas.
Exploatering inom renskötselområdet
Exploateringar inom renskötselområdet drabbar ofta renskötseh1 hårt. Ett starkare
författningsskydd i förhållande till bland annat gruv- och skogsnäring, vattenreglering och
vindkraft krävs, och samebyarnas bedömningar av skadeverkningar bör ges ett centralt
värde vid planerad exploatering. Samebyarnas renbruksplaner visar exploateringarnas
5
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kumulativa effekter och bör ytterst vara vägledande vid intrång i vitala delar av renskötselområdet. Renskötseln har också ett starkt behov av resurser till skadeförebyggande åtgärder
i anslutning till infrastruktur. Prioriterade åtgärder är konstruktion av exempelvis ekodukter
och renstängsel. Mot bakgrund av den svenska mineralstrategin och minerallagens
utformning är minerallagen en tydlig exploateringslagstiftning där fokus ligger på behovet
av brytning av mineraler. Den avvägning som lagstiftningen gör mellan markägares,
verksamhetsutövares och samernas intressen är därmed till gruvnäringens fördel.
Sametinget begär att Sveriges mineralstrategi och minerallagstiftningen ses över och att
hänsyn tas till renskötselns förutsättningar utifrån ett bredare perspektiv där samerna
som urfolk enligt internationell folkrätt respekteras.
Vid utpekandet av riksintressen för vindbruk, vilket Energimyndigheten ansvarar för, har
bland annat områden som utgör nationalparker och obrutet fjäll undantagits. Det innebär att
det i fjällområdet utanför det som idag är bedömt som obrutet fjäll, och i skogslandet, blir en
större koncentration av vindkraftsetableringar och ett ökat tryck på marker där det redan
idag finns exploateringar. Det får stora konsekvenser för ett antal samebyar vars marker har
utpekats som särskilt intressanta för vindkraft. Sametinget anser att Sveriges energipolitik
och miljömål måste ta hänsyn till renskötsel och samisk kultur.
EU:s landsbygdsprogram
EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitil< påverkar det samiska näringslivet, och
därmed också samernas möjlighet att styra sin ekonomiska utveckling och bevara och främja
sin kultur. Den samiska renskötseln är betydelsefull för Sveriges miljömål och den biologiska
mångfalden i svensk fjällrniljö. Därför behöver Sverige säkerställa att samiska intressen och
behov beaktas och att samisk representation medverkar i utformningen av nya åtgärder och
program. Det är prioriterat att Sverige verkar för
• att stöden till rennäringen anpassas till dess villkor som småskalig och extensiv
verksamhet,
• att de samiska näringarna ges möjlighet att ta del av de klimat- och miljöåtgärder
som inkluderas i EU:s åtgärdsprogram,
• att traditionell kunskap värderas, och
• att unga renskötare (i likhet med förfarande inom jordbruket) får ta del av
inkomststöd för etablering av verksamhet.
Sametinget bör vara löpande involverat i beslut som rör utformning av åtgärder och stöd
för de samiska näringarna, såväl på nationell nivå som på EU-nivå.

Marita Stinnerbom
Ordförande i Sametingets rennäringsnämnd

Cujuhus/adress
Box 90

981 22 GIRON/KIRUNA
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon
0980 -780 30 (växel)

Faksa/telefax
0980 -780 31

www .sametinget.se

lvovw.~{'>t ~4
\&. ,,,,,,i

SÅMEDIGGI/SAMETINGET

~

Almedalen

Så~edig{P
Sfun~digge:
·si(rj:1fodiggi:e

1 juli ankomst
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Seminarie:
Hur vill vi använda skogen, Arrangör Sveaskog
Kjell-Arne Ottosson KD
Birger Lahti, V
Peter Helander, C
John Widwgren M
Isak From, S
Rebecca Le Moine, MP
Så kan Energibranchen fixa klimatet
Birger Lahti, V
Patrik Engström, S
Lorentz Tovatt MP
Rickard Nordin, C
Arman Teimouri, L
Camilla Brodin, KD
Lars Hjälmered, M
Mattias Bäckström Johansson, SD
Seminarie: innebär stärkta urfolksrättigheter för samer att de samiska språken stärks

Tisdag 2 juli
Medverkande i Seminarie,
Dragkampen om skogen
Leif Öster, Skogsägare,
Rebecca LeMoine, MP
Isak From, S
Kjell- Arne Ottosson, KD
Magnus Ek, C
Jon Andersson, Ekolog
Sametingets Varför en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket,
Amanda Lind och Per-Olof Nutti.
Seminarie Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling
Jennie Nilsson, landsbygdsministern,
Peter Holmgren, FD GD Center för internationell forestry research
Charlotte Bengtsson, VD skogsforsk
Karin Perers ordf. Mellanskog
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS facket
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Emma Berglund moderator.
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Seminarie, Hur lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att offra klimatet.
Viktoria Raft, moderator,
Robert Andren GD Energimyndigheten
Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör
Anna Jiven, VD vattenkraftens miljöfond
Ida Alterå, CUF Skåne
Jacob Nordström, VD statkraft
Maria Gardfjell, MP
Jacob Granit GD vatten och havsmyndigheten,
Samtalade med GD vatten och havsmyndigheten hur de samrått med Sametinget.

s~~.digge.
'S~e{llggi,e
fai.etrtiedi_glcie

Biskopsmingel på kvällen och Sanna Vannar och Marita Stinnerbom åt middag med
Civilministern.
Norrbottens mingel

Onsdagen 3 juli
På vilka sätt är renskötseln en tillgång och hur begränsar dagens rovdjurspolitik
renskötselföretagens bärkraftighet och möjlighet att bidra till landsbygdens utveckling?

Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande i Sametinget och matentreprenören
Marja Thomasson Ek samtalar med gäster om potentialen i samiskt näringsliv och renköttet
som hållbart, ekologisk och närproducerat. Smakprov på smaker från Sapmi.

Samtal om renskötseln - unik tillgång med hämmad potential?

Vilka förutsättningar behövs och vilka aktörer är viktiga för att utveckla ett starkt samiskt
näringsliv som kan möta en hög efterfrågan på renprodukter?
Dagens renskötsel är pressad, renskötare och matproducenter lever med små marginaler och
inflytandet över yttre faktorer, såsom markexploatering och en växande rovdjurspopulation,
är mycket begränsat. Samtidigt bär renskötseln på unika värden som en hållbar, ekologisk
och klimatsmart näring som producerar högklassiga produkter med stor potential på en
marknad med hög efterfrågan. Åtgärder krävs för att frigöra den kapacitet som renskötseln
har, och politiken bär en avgörande roll för renskötselns framtid och förutsättningar.
Företrädare för Sametinget och det samiska näringslivet samtalar med inbjudna gäster om
renskötseln tillgångar och potential som hållbar, ekologisk ooch långsiktig näring, Samtalen
hålls med maten som utgångspunkt med smakprov på smaker från S6pmi.
Kl.10.00 - 10.30
Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Sanna Vannar, förbundsordförande, Saminuorra
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Kl.12.00 - 12.30
Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Malin Larsson (5)
Tilda Panten, Legal Adviser, Civil Rights Defenders

14.00 - 14.30
Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Håkan Svenneling (V)
Kristina Yngwe {C)

Almedalen hårdaste mingel - Gruvmingel

Torsdag 4 juli
Medverkade i seminariet Vindkraft på rätt plats- så undviks konflikt mellan förnybart och
urfolk.
Anna Skarin, SLU
Björn Risinger GD NV
Robert And ren GD energimyndigheten
Tomas Hall berg, tillståndsfrågan, Svensk vind energi
Marita Stinnerbom, Sametinget
Louise Karlberg, Moderator.
Seminarie: Blir vattenkraften miljövänlig nu,
Marcus Sellin, S
Rickard Nordin, C
Jacob Granit, GD
Henrik Josefsson .. Forskare
Joakim Ollen Ordf, svensk sportfiske
Karin Lexen
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Från hästkraft till kokraft och tillbaka- framtidens fossilfria transporter.
Helene Gunnarsson, v. Ordf. Arla
Åse Arnbratt Arla
Maria Malmkvist, VD energigas
Tobias Kullingsjö, Mjölkbonde
Ola Hansen WWF
Rickard Nordin c
Västerbottens mingel,
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Redovisning av verksamheten i Samefonden 2019-04-01- 2019-09-30
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

Sylvia Simma, ordförande

Göran Jonsson

Lars Jon Allas, vice ordförande

Tomas Unga

Elisabeth Nejne Vannar

Per Mikael Åhren

Veronika Håkansson

Louise Skerk

Håkan Jonsson

Sten Wälitalo

Lars-Paul Kroik

Kristina Nordling

Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 11,2 miljoner kronor disponeras
ur Samefonden under 2019.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft ett telefonmöte 24 april 2019 och ett
möte i Luleå 20 augusti 2019. Styrelsen har beslutat att bevilja SSR ett lån på 2,5 miljoner
kronor för kostnader i samband med att Girjasmålet prövas i Högsta domstolen. Utöver
ansökningar har styrelsen godkänt redovisningar, bevakat Samefondens lån och beslutat om
att föreslå till regeringen att Samefonden ska få disponera 12,2 miljoner kr under
verksamhetsåret 2020.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden

SÅMEDIGGVSAMETINGET
Språknämnden
Redovisrung
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2019-04-01-2019-10-18
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Anne M Kuhmunen
Åsa Blind
Agneta Rnnpi
Krihke Kristina N ordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
FiaKaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

2019 Internationellt år för urfolksspråk

UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Den 23-26 juni hölls ett nordamerikanskt och arktiskt regionalt möte angående IYIL för att
bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för IYIL till FN:s generalförsamling. På mötet
deltog representanter för stater, urfolk, urfolksorganisationer, ideella organisationer,
akademiker, forskare, och internationella samarbetsorganisationer från Nordamerika och
västeuropeiska Arktis. Sametingets vice styrelseordförande tillika språknämndens
ordförande deltog på mötet som representant för svenska Sametinget och utsågs till en av
mötets två rapportörer. Under mötets gång har språknämndens ordförande framfört de
synpunkter som språknämnden prioriterat vid nämndsmötet den 13-14 juni.
Sametingets styrelse har på förslag av språknämnden genom skrivelse till regeringen
framfört behov om medel utöver ordinarie anslag för att genomföra arrangemang som
synliggör och stärker de samiska språken under urfolksspråkåret 2019.
Den 18 april 2019 beslutade regeringen att uppdra till Sametinget att under 2019 genomföra
språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma IYIL och beviljade 800 000 kr för det.
Sametingets styrelse beslutade den 11-13 juni 2019 att uppdra till språknämnden besluta om
genomförande av regeringsuppdraget. Aktiviteter som ska genomföras inom uppdraget är
ett samnordiskt arrangemang för språkarbetare och översättare under oktober 2019, ett
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riksdagsseminarium under november - december 2019 och ett språkseminarium
under november 2019 för att göra en kartläggnmg av de samiska språkens behov.
Den 9-10 oktober genomfördes norska, svenska och finska Sametingens och
Giellagaldus gemensamma språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare
som en al<tivitet innanför IYIL. Språknämnden representerades av ordföranden som höll ett
öppnmgsanförande på sydsamiska. Se bilaga 1.
Övriga aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 är under planering av Språknämnden och
kansliet. Språkseminariet ska genomföras den 12-14 november i Luleå och
riksdagsseminariet genomförs den 4 december.

Officellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk

Vid en ceremoni och språkfest på Silvermuseet i Arjeplog den 20 augusti godkändes den
pitesamiska ortografin officiellt. Ortografirapporten från den pitesamiska arbetsgruppen,
underställd Sami Giellagaldu, överlämnades till Marko Marjomaa, chef för Giellagaldu.
Moderator Fia Kadclik och pitesamen Tage Rankvist framförde jojk med anknytnmg till Pite
älv/Bidum iedno. Mil<kel Eskil Mikkelsen, sametingsråd från Norge, höll ett anförande. Ca
70 personer deltog. Språknämndens ordförande höll ett anförande, se bilaga 2.
Den pitesamiska arbetsgrupp bestående av fyra språkarbetare; Ole Henrik Magga, Bruce
Moren Duollja, Inger Fjällås och Peter Steggo, har arbetat med att formulera och normera
den pitesamiska ortografin.

Utredning Samisk språklag

I december 2018 presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor
om Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Språknämnden och kansliet har påbörjat arbetet med ett underlag och en hemställan för en
samisk språklag med rapporten som grund.

Sametingets språkstrategi

Språknämnden har i en genomgång av insatserna i det språkpolitiska handlingsprogrammet
beslutat att prioritera arbetet med insats 19: Sametingets språkstrategi.
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Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet med språkstrategi. En
språkstrategi ska utarbetas av Sametingets alla verksamheter, såväl verksamheter
på kansliet som de politiska. Sametingets språkstrategi ska omfatta alla politiska
organ och samtliga medarbetare. I språkstrategi ska anges tillvägagångssätt att öka
användandet av samiska inom egna verksamhetsområdet med angiven tidplan samt hur
verksamheten i övrigt ska arbeta för att uppnå Sametingets språkrnål.
Språkstrategin ska också ange hur verksamheten säkrar att språkperspektiv (ökad
användning av samiska) inkluderas i de frågor/ärenden som verksamheten jobbar med.
I ett första steg har Sametingets avdelningar och politiska organ under försornrnaren ombetts
att inkornrna med förslag till insatser inom ramen för en språkstrategi.
Språknämnden har lämnat in sina förslag till Sametinget

Sametingets riksdagsseminarium "Samiska språkens möjligheter och utmaningar"

Den 13 juni 2019 arrangerade Språknämnden sitt återkommande riksdagsseminarium om
samiska språk, som vanligtvis arrangeras årligen i samband med att Sametingets
lägesrapport om de samiska språken överlämnas till regeringen.
Seminariet fokuserade på Sametingets arbete med samisk språklag, insatser för högre studier
i samiska, behovet för fler samiskalärare och utökning av samiska språkcentra.
Seminariet riktade sig till alla riksdagsledamöter, men särskilt till de ledamöter som sitter i
konstitutionsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet. Ca femton-tjugo
riksdagsledamöter deltog på seminariet.
Efter seminariet genomförde språknämnden möten med enskilda riksdagsledamöter.

Sametingets samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor

Den 18-19 juni bjöd Sametinget in företrädare för samebyar, sameföreningar, organisationer
och partier i plenum till samrådsmöte för att inhämta synpunkter och föra en dialog
angående minoritetspolitiska frågor.
Språknämnden deltog på mötet.
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Språknämndens sammanträden

Saemiedigtde

Datum
13-14jun
20jun
27-28 aug
2 akt

Ort
Stockhoalbma
Luleju
Luleju
Luleju

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 19-29
Språknämndsmöte, §§ 30-36
Språknämndsmöte, §§ 37-47
Språknämndsmöte, §§ 48-56

Bilaga

Övriga möten
Datum
13 jun

Ort
Stockhoalbma

18-19 jun

Luleju

23-26jun

20aug
25 sept
26 sept

Victoria,
British
Columbia,
Kanada
Årjjatluovvi
Telefovdna
Telefovdna

9 akt

Anar

Kommentar
Bilaga
Sametingets riksdagsseminarium "Samiska
språkens möjligheter och utmarungar"
Sametingets sarnrådsmöte angående
minoritetspolitiska frågor
Nordamerikanska och arktiska regionala mötet för
UNESCO:s Internationella Urfolksspråkår för att
bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för IYIL
till FN:s generalförsamling.
2
Officiellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk
Ordförandeberedning
Telefonmöte med Australiens ambassad angående
deltagande på IYIL-konferens i november
Norska, svenska och finska Sametingens och
1
Giellagaldus gemensanuna språkseminarium för
tolkar, översättare och andra språkarbetare

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande

Bilagor:
1. Anförande vid norska, svenska och finska Sametingens och Giellagaldus
gemensanuna språkseminarium för tolkar, översättare och andra språkarbetare, Lars
Miguel Utsi, 2019-10-09
2. Anförande vid officiellt godkännande av pitesamiskt skriftspråk, Lars Miguel Utsi,
2019-08-20
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2019-10-09, Anar

Lars Miguel Utsi, Saemiedigkien mubpie åvtohke ji:h g'ielemoenehtsen åvtohke.
Gaahpoehåalome Nöörjen, Sveerjen ji:h Soemen j'ih g'ielegaaltijen g'ieleseminarijesne.

Buerie aerede,

daate åehpies sijjie munnjien, Aanar. Jaepine manne gellien aejkien diekie båateme. Daate
sijjie gujhth jarngesne gellielaaketje vuekine.
Voestemes Aanar munnjien jijtje jarngesne lea. Mov Yetnie Lisman luvhtie båata, daestie
luhkie rnijlh, jili galllesh mov sriekteste daesnie.
Mohte jis ij barre mov jijtjen bijre ussjedem manne gellien aejkien diekie fealadanune sjYere
barkojne. Gosse raastenrastah gyhtjelassijgujrnie barkerninie Saepmesne dovne Kolanjuanan,
dellie Aanar vihkeleles tsiehkie sjcedta.
Mohte sijjie öövre gielteges daan beajjetje barkojsne aaj.
Daesnie Aanaresne rcejhkoes g,elem utnebe. Daesnie sopsestibie aanarsaernien,
noerhtesaemien fih skåaltesaernien. Medtie gaektsie jaepien mcenngan diekie böötim
tjåahkoen gaavhtan hotellese bötirn gusnie edtjirn årrodh. Manne dan aavone sjidtirn juktie
mannem båarastehtin aanar-saemien-g,elesne.
Mijjieh daejrebe rnijjen g,elh aajhtoe mohte jis stinkeslaakan barkebe daejrebe öövtiedirnrnie
buerie båata sjidtedh. Maehtebe daarn vuejnedh aanarsaernien gielesne.
Dilite buerie rnijjieh daesnie Aanaresne tjåangkananune daennie kånferansese. Mijjieh
båetebe barkedh vuesiehtidh man geerve saemiej g,eline leah. Mohte rnijjieh edtjebe aaj
barkedh vuejnedh man rcejhkoes rnijjen g,elh leah jili dovne klaerievoete jili gellielaaketjevoete. Mijjieh vuejnebe joe daelie daennie saavkesne gosse tjåangkananune abpe
Saepmeste man vijries saemien g,elesYebredahke lea. Juktie dam rcejhkoesvoetem
vuesiehtidh daarn biejjiem åarjelsaemien gYelesne soptsestem.
Daam rcejhkoesvoetem vihkeles vuesiehtidh. Dilite vihkeles jeerhtsinie mejtie rnijjen gYelh
utnieh, maahtojne mejtie g,eline åadtjobe, vuesehte gaavhtan baakojne, sijjienonunine, guktie
soptsestibie Jih guktie g,elem eevtjedh. Eatneme dan vihke]es aalkoealrnetjidie, daarn
kultuvresne jili åssjalonunivuekiej rnietie vuejnebe.
Joekoen dan beajjetje sYebredahkesne rnijjen åssjalornrnesh daerpies jili manne håhkoem
sYebredahke daarn vuepteste.
1
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Mijjen grelh vihkeles. Dejtie vihkeles eevtjedh. Dannasinie mijjieh aaj dah biejjieh daesnie
tjåangkanamme. Nuepiem åadtjobe grelebarkoem duedtedh jili sinsitnijste fieredh. Nuepiem
åadtjobe grengelåbpe ektiebarkojne barkedh jili ektie-faamojne raastan rastah nuhtjedh.
Dijjieh mah danbien daesnie, mov håhkoe clijjieh edtjede stuerebe skraejriehtimmiem
åadtjodh, daejnie vihkeles barkojne jåarhkedh barkedh, mejtie dijjieh srebredahkese
darjoejiclie.
FN:e daam jaepiem intemasjovne aalkoe-aalmetji- grelejaepine heevehtamme. Mijjen håhkoe
aalkoe-almetji grelide jollebe biejjie-öörnegasse lutnjieh jili mijjen staath saetnies jili rrektes
tsrllide vaeltieh mijjen grelide eevtjedh. Mohte akte jaepie lea åenehks. Lcejhkan jis daate
jaepie nuepiem mijjese vaadteme grelegyhtjelassine stinkeslaakan barkedh tjoerebe
jeenjebem Saepmesne jili abpe veartanisnie darjodh. Dan gaavhtan mijjieh ektesne
Saepmesne jili mijjen ektiebarkij gujmie brjre jarkan veartanisnie barkebe guktie FN:e edtja
intemasjovne jaepielåhkeden aalkoealmetji-grelide ncennoestidh.
Jaepielåhkaclinie barkojne aalkoe-almetji grelij åvteste mijjieh båetebe mijjen jili aalkoealmetji grelereaktide dåarjodh, aalkoealmetjh åadtjoeh meatan årrodh gåessie ncennoestidh,
seamma vrerhtegem tjohtjedh jili mijjen gyhtjelasside brevnedh. Srebredahke jili demokratije
ncennoes sjcedta, gosse alkoealmetjh jili unnebe-låhkoe ncennoes sjrdtieh.
Jaepielåhkaclinie aalkoe-almetji-grelide mijjieh håhkesjibie seamma almetji reaktide åadtjodh
goh majoriteten almetjh jili dellie håhkesjibie srebredahke edtja mijjen perspektivide jili
åssjalommide guarkedh.
Jis staath mijjen grelereaktide reaktoe krööhkestamme dellie dah guarkeme man vihkeles
mijjen greledajvide vaarjelidh juktie dah vihkeles jielije sijjieh mijjede gusnie grelem
nuhtjedh, earjoehtijstie. Dejtie vaarjelidh ruvhtie-raajroeprosjektijste, gruvaprojektijste,
turismijste, skåajjeburrijste earjoehtidh jili ovsjrehteles ovjurijpolitihkijste.
Daesnie, dah biejjieh, mijjieh dan geajnoen mietie vaedtesbe.
Dannasinie manne dijjese buerie barkoem daennie seminarijesne vaajtelem. Dilite vihkeles
gaajhkide mijjide.
Gcejhtoe!

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samecliggi / Sametinget
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Öppningsanförande av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och
ordförande i språknämnden, på Sametingens i Norge, Sverige och Finland och
Giellagaldus språkseminarium
Bures,
Detta är en mycket bekant plats för mig, Anar. Genom åren har det blivit många resor hit för
mig. Denna plats är på många sätt mycket central.
För det första är Anar centralt ur ett rent personligt perspektiv för mig. M:in mor kommer
från Lisma, tio mil härifrån, och jag har många släktingar här.
Men utöver det personliga, så har jag många gånger rest hit eller passerat här i samband med
olika jobb. Arbetar man med gränsöverskridande frågor i Sapmi ända bort till Kolahalvön, så
blir Anar en viktig knytpunkt.
Men platsen är också väldigt intressant utifrån det vi gör här idag.
Här i Anar har vi en stor språkrikedom. Här talas anarsamiska, nordsamiska och
skoltsamiska. För ca åtta år sedan kom jag hit för ett möte och kom in på hotellet som jag
skulle bo på. Det gladde mig att receptionisten på hotellet hälsade mig välkommen och
pratade på anarsamiska till mig.
Vi vet att våra språk är hotade, men med rätt insatser kan utvecklingen gå åt rätt håll. I
anarsamiskan har vi ett gott exempel på det.
Det är passande att vi samlats här i Anar till denna konferens. Vi kommer under dessa dagar
beröra de samiska språkens utsatthet. Men vi kommer också få se vilken rikedom vi har i
språken, färggrannheten och mångfalden. Och vi ser det nu här i denna sal också, när vi
samlats från hela Sapmi och ser vilken bredd det samiska språksamhället har. För att visa på
den rikedomen talar jag idag på sydsamiska.
Den här bredden är viktig. Det är viktigt med den variation som våra språl< har, den
kunskap som språken förmedlar genom tex termer, platsnarnn, hur man formulerar sig och
hur man bygger upp språket. Den vikt som urfoll< sätter i naturen speglar sig i våra språk
och i kulturen, i vårt tanl<esätt.
Särskilt i dagens samhälle behövs vårt perspektiv och jag hoppas att samhället i stort
verkligen ska få upp ögonen för det.
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Våra språk är viktiga. Att stärka dem är viktigt. Därför är vi också samlade här dessa dagar.
Vi får möjlighet att stärka upp vårt språkarbete och lära av varandra. Vi får möjlighet att
fördjupa våra samarbeten och nyttja våra gemensamma resurser över gränserna på bästa
sätt. Ni som är här ska förhoppningsvis få ytterligare motivation att fortsätta det viktiga
arbete ni gör för samhället.
FN har utsett detta år till det internationella urfolksspråkåret. Vår förhoppning är att kunna
lyfta upp urfolkens språk högre på agendan och få våra stater att ta konkreta steg framåt för
att stärka språken. Men ett år är kort. Även om detta året har gett oss möjlighet att fokusera
mer på språkfrågorna, är det mycket mer som behöver göras i Saprni och i resten av världen.
Vi arbetar därför, tillsammans inom Saprni och med våra samarbetspartners runt om i
världen, för att FN ska besluta om ett internationellt decennium för urfolksspråk.
Med ett decennium av insatser för urfolkens språk kommer vi stärka våra, urfolkens,
språkrättigheter. Med starkare språlaättigheter följer förbättringar på andra områden; andra
rättigheter kan stärkas, urfolken involveras mer i beslutsprocesser, jämlikhet eftersträvas och
våra utmaningar belyses. Samhället och demokratin stärks, då urfolk och minoriteter stärks.
Med ett decennium för urfolksspråken ska vi förhoppningsvis uppnå likställda mänskliga
rättigheter med majoritetsbefolkningen, och förhoppningsvis förstår samhället då också våra
perspektiv och tankesätt.
För om staterna fullt ut respekterade våra språlaättigheter skulle de också inse vikten av att
skydda våra språkmiljöer, viktiga levande domäner för språkanvändningen, fråu att
förstöras. De skulle skyddas från att förstöras av järnvägsprojekt, gruvprojekt, turism,
skogsbruk och obalanserad rovdjurspolitik.
Här, dessa dagar, tar vi några steg i den riktningen.
Därför önskar jag er alla riktigt framgångsrika dagar på detta seminarium. Det är viktigt för
oss allihop.
Giitu.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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Sahkavuorru, Lars Miguel Utsi, Samedikki varre stivrasagadoalli ja
giellalavdegotti sagadoalli, bihtansamegiela callinvuogi dohkkeheami oktavuodas

Bures,

makkar illubeaivi odne lea.
Mon lean Lars Miguel Utsi. Dat lea earenomas leahkit dappe dakkar doaluin.
Mon lean saddan hajas Årjjatlovi gielddas, cieza miilla das nuortelis. Go vazzen skuvlla
dappe de lei samegiella oalle cihkusis mu mielas. Dat lei harvet go gullen dehe oidnen
samegiela dappe. Samegiella orui leahkime dakkar mil beare gullui iezarnet ruovttuin ja
giliin, ii ge ollenge alnunolas birrasis.
Mu ahkku ja addja sattaiga maid hajas dan guovllus. Sunnus da:iddii veaha earalagan
vasahus go mus. Delle gulahalle samegillii ranjaiguin ja bihtansamegiella lei nu nanus dan
birrasis ahte ahkku ja addja maid oahpaiga bihtansamegiela, goitge muhtin muddui, vai
galggaiga gulahallat bures buohkaiguin sin birrasis.
Olu lea geavvan samigielain dien rajis. Servodat lea dulbmon samiid, ja viggan javkkahit
min gielaid. Min giella badjelgehccojuvvui, manat eai beassan oahpat sin eatnigiela, min
vuogit eai dohkkehuvvon ja nu vigge javkkadit min giela, kultuvrra ja eallinvugiid.
Muhto dal dovdu odda lihkastat. Mu eallina:iggis orru juoga rievdan. Sami servodat lea
givron ja dal lassana berostupmi gillii. Seanunas lea ipmardus min rivttiid birra maid
loktanan, ja stahta valda daid vuhtii eanet ja eanet. Dat manna hihtasit, muhto mii joatldt
bargat garrasit dainna.
Odne rnii valdit stuora lavkki ovddosguvlui bihtansamegiela varas. Odda callingiella. Eai
leat buohkat geat atnet ahte dat lea jierpmalas vel ovtta sami callingiela norrneret. Muhto mu
mielas dat lea jierpmalas.
Mon ipmirdan manin unnit gielaid geavaheaddjit haliidit sin gillii callinvuogi. Go leat nu
unnan giellageavaheaddjit, de odda callinvuohki adda movtta, famu ja mihasvuoda. Odda
callinvuohki bukta maid eanet navccaid gillii, ja earenomazit giella mas eai leat nu olu
geavaheaddjit, de lea stuora vuoitu ja unnan manahit odda callingielain.
Dat boahta ovddidit bihtansamegielagiid dill olu. Ja dat lea maid riggodat buohkaide,
midjiide Samis, ahte min girjjat kultuvra ja gielat ellet dearvan.
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Jagis 2016 ubmisamegiela callinvuohki dohkkehuvvui. Dan rajis mon oainnan ahte
berostupmi dasa lea loktanan. Diibma, go odda ubmisamegiela satnegirji almmuhuvvui
juovlamanus, de ledje maI)ga cuodi oassalastime doaluin. Caki'ii Sam:i:id Oahpadusguovddas
lagiida ubmisami giellagurssa, ja <lat lea juo dievvan. Dohkehuvvon callinvugiin rahpasit olu
vejolasvuodat ovddidit giela.
Samediggi lea giddat evttohan stahtii asahit guovtti odda giellaguovddaza, Gironii ja
Johkamohkkai, nu ahte olles ruotabeali Sapmi galga oazzut buori gielladoarjaga. Dat
giellaguovddazat galget doarjut visat gielaid Samis, nu maid bihtansamegiela.
Mon lean dappe Samedikki ovddas. Mon lean varre stivrasagadoalli ja giellalavdegotti
sagadoalli.
Muhto ovdal dan, mis ledje valggat giddat 2017. Mon muittan valgagiccu. Delle lei
valgadigastallan dappe Årjjatluovis. Delle bohte jearaldagat bihtansamegiela birra, delle juo
lei stuora berostupmi das.
Muittan de illaIJIJilis, go ledjen algan dan virgai. Delle bessen coahkkinastit bihtansami
giellajoavkkuin dappe juovlamanus 2017, measta guokte jagi das ovdal. Doppe humaimet
bihtansamigiela boahtteaiggi birra, makkar darbbut ledje, ja makkar vuordamusat ledje,
earenomazit callingiela dohkkeheami ektui.
Muittan <lien coahkkimis go dii, giellageavaheaddjit, loktiidet cielga darbbu: dehaleamos lei
ahte bihtansamegiela callinvuohkki galggai normerejuvvot.
Dal <lat lea dahkon.
Dal alga somas aigi. Dal lea aigi jurddahit boahtte lavkki birra. Maid dii hiliidehpet dal
galga dahkot bihtansamegiela varas? Makkar vuordamusat ja niegut dis leat giela ektui?
Ja daid jurdagiid mon, mii giellalavdegottis ja Samedikkis maid hiliidit gullat. Danin go mii
galgat lagamus jagis habmet giellastrategija ja doaibmaplanaid juohke giela varas ja <lat
bargu alggahuvvo i'akcat. De heive ge hui bures dal habmet din vuordamusaid ja nieguid
bihtansamegiela birra. Samedikkis mii boahtit bargat garrasit vai bihtansamegiella ja min
eara sameigielat ovdanit bures.
Mon vuorddan iluin dan aiggi, soames ha.ve boahtteaiggis, go mus sadda seanunaladje go
ahkus ja adjas. Ahte mon maid oahpan bihtansamegiela danin go <lat gulla nu olu dappe
min birrasis.
Buorre algu de ahte mon loahpahan sahkavuori muhtin saniiguin bihtansamegillii, nu bures
go mahtan goitge.
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Udni läv avon ja miha. Mån sidav Samedigge åvdås, giella-säbbre-rare åvdås, ja iehtjam
åvdås, savvat gajkajda iedna vuorbbev ja buorak båhtej-ajgev gielajn, gu udni mijan lä
stuorra guddne ävvuditjut Sabme lä båndabun sjaddam årrå tjallemgielajn. Gajkajda, ma lä
bidumsamegielav anedam ja dahkam dav mahttelis - Gijjto!

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Giellalavdegotti sagadoalli
Samediggi
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Tal av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och ordförande i
språknämnden, i samband med godkännandet av pitesamiskt skriftspråk
Bures,

Vilken glädjens dag vi har idag.
Jag är Lars Miguel Utsi. Det är speciellt att vara här på en tillställuing som denna.
Jag är uppvuxen i Arjeplogs kommun, sju mil norrut härifrån. När jag gick skola här var det
samiska språket ganska dolt, för mig i alla fall. Det var sällan som jag hörde eller såg samiska
här. Samiskan verkade vara något som bara hördes i våra hem och byar och inte alls i den
offentliga miljön.
Min farmor och farfar växte också upp här i trakterna. De hade troligen en annan upplevelse
än vad jag hade. Då pratade man på samiska med grannarna och pitesarniskan var så stark i
trakten så att farmor och farfar till viss mån lärde sig pitesarniska så att de skulle kunna
kommunicera väl med alla i omgivningen.
Mycket har hänt med sarniskan sen dess. Samhället har tryckt ner samerna och försökt utrota
våra språk. Man såg ner på språken, barnen fick inte lära sig sitt modersmål, våra seder
accepterades inte och på så vis försökte man utrota vårt språk, kultur och levnadssätt.
Men nu märks en ny rörelse. Under min levnadstid verkar något ha förändrats. Det samiska
samhället har stärkts och nu ökar intresset för språken. Samtidigt har förståelsen om våra
rättigheter också ökat och staten tar hänsyn till dem mer och mer. Det går långsamt, men vi
fortsätter arbeta hårt med detta.
Idag tar vi ett stort kliv framåt för pitesamiskan. Ett nytt skriftspråk. Det är inte alla som
tycker att det är klokt att ännu ett skriftspråk nonneras. Men jag tycker det är klokt.
Jag förstår varför brukare av mindre språk vill ha ett separat skriftspråk. Med få
språkbrukare ger ett nytt skriftspråk motivation, styrka och stolthet. Ett nytt skriftspråk ger
mer resurser till språket, och speciellt för språk med väldigt få talare är det mycket att vinna
och lite att förlora med ett nytt skriftspråk.
Detta kommer att främja förutsättningarna mycket för de pitesarniska språkbrukarna. Och
detta är också en rikedom för oss alla i Sapmi, att vår kultur och våra språk frodas.
I 2016 normerades det umesarniska skriftspråket. Sedan dess ser jag att intresset för
umesarniskan har ökat. I december ifjol, när den nya umesarnisk ordboken släpptes, deltog
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flera hundra på den tillställnmgen. I höst kommer Samernas Utbildningscentrum att hålla en
kurs i urnesamiska, och kursen är redan fulltecknad. Genom att ett skriftspråk godkänns
öppnas många möjligheter att främja språket.
I våras har Sametinget föreslagit till staten att etablera två nya språkcentrum, i Giron och
Johkamohkki, så att hela svenska sidan av Sapmi ska få stärkta språkinsatser. Dessa
språkcentrum ska stödja alla samiska språken i Sverige, så även pitesamiskan.
Jag är här för att företräda Sametinget. Jag är vice styrelseordförande och ordförande i
språknämnden.
Men innan det minns jag valet under våren 2017 och valkampanjen. Då hade vi en valdebatt
här i Arjeplog. Då lyftes det frågor om pitesamiskan, redan då var intresset stort för detta.
Minns också efteråt, när jag tillträtt det här jobbet. Då fick jag träffa den pitesamiska
språkgruppen, i december 2017, nästan två år sedan. Vi pratade om pitesamiskans framtid,
vilka behoven var och vilka förväntningar som farms, särskilt i förhållande till normeringen
av skriftspråket.
Jag kommer ihåg från det mötet att ni, språkbrukare, lyfte ett tydligt behov: det viktigaste
var att det pitesamiska skriftspråket skulle normeras.
Nu är det gjort.
Nu börjar en rolig tid. Det är dags att tänka på nästa steg. Vad vill ni ska göras nu för
pitesamiskan skull? Vilka förväntningar och drömmar hax ni för språket?
Dessa tankar vill jag, vi i språknämnden och i Sametinget gärna höra. Vi ska under det
kommande året utforma en språkstrategi och handlingsplaner för varje språk, och det arbetet
påbörjas under hösten. Då passar det mycket bra att nu formulera era förväntningar och
drömmar för pitesamiskan. Från Sametingets sida kommer vi arbeta hårt för att
pitesamiskan och alla våra samiska språk ska utvecklas väl.
Jag väntar med glädje på den dagen, någon gång i framtiden, då det blir likadant för mig
som för min farmor och farfar. Att jag också lär mig pitesamiska genom att det används så
mycket här i trakterna.
Det blir en bra början att jag avslutar mitt tal med några ord på pitesamiska, så gott jag kan i
alla fall.
[på pitesamiska:] Idag är jag glad och stolt. Jag vill å Sametingets vägnar, språknämndens
vägnar, och från mig själv, önska alla stor lycka och god framtid med språket, då vi idag har
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den stora äran att fira att Sapmi har berikats med ett nytt skriftspråk. Till alla som har hållit
det pitesamiska språket vid liv och gjort detta möjligt - Tack.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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Sametingets Ungdomsråds redovisning till plenum i november 2019
Ledamot

Ersättare ·

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

Karen- Ann Hurri
Johan Andersson
Nils- Johan Rannerud
Jon Isak Byström V anvreten
Julia Wahlberg

Protokollförda sanrmanträden
8 mars Umeå
Representation
22-26 april United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)
24-25 maj Saminuorra årsmöte, Tännäs
2-3 juli Almedalsveckan, Visby
18-19 september SPR/SPR-N möte, Haparanda
7-8 oktober Girjas målet, Stockholm
SPR-N
I mitten av september lämnade vi ifrån oss ordförandeskapet i SPR-N till Finland. Sedan
februari har SPR-N haft ett fysiskt möte i maj. Vi har arbetat med att öka inflytande i SPR,
lämna konkreta förslag på implementering av resolutionen som fattades under Tråante 2017
och arbetat mot att ta fram en handlingsplan för SPR-N' s arbete.
UNPFII
Deltog i UNPFII första veckan av två. Lyssnade till panelsessions, deltog i olika caucus, skrev
statements tillsannnans med samiska ungdomar från Norge och Finland. Hade även möte med
Kulturministerns statsekreterare Helen Öberg och Svenska delegationen vid FN.
Enkät om hur unga samer ser på, tycker och tänker om samepolitik
Ungdomsårdet har arbetat fram en enlcät som ska ge oss en bättre bild av vad unga samer
tycker och tänker om samepolitik; vilka frågor de tycker är viktiga och så vidare. Denna enkät
lämnades ut under Saminuorras årsmöte i maj. Vi fick in ca 35 svarande och håller på att
bearbeta resultatet från enkäten.
Ahnedalen
Stod i sametingets monter på Skeppsbrokajen och besvarade frågor allmänt om samer och
sametingspolitik. Deltagande på flertal seminarium, Bl.a hur ser framtidens EU ut, vilka
politiska frågor är viktiga för barn och unga. Panelsamtal som Julia och Nadja deltog i om
samepolitiska frågor med riksdagsledamöter.

-varför är det viktigt att stärka samiska språkarenor.
-Innebörden av stärkta urfolksrättigheter för samer.
Nätverkade med förbund, organisationer och tjänstemän inför framtida möten för SUR.
*Jämställdhetsminister - Åsa Lindhagen (även ansvar för diskriminering)
*Kultur- och demokratiminister - Amanda Lind
*Samtal med ministrar för Danmark, Finland och Kanadas ambassader i Sverige.

Girjasmålet, högsta domstolen
Som en del i att samarbeta mer med andra samiska ungdomsorganisationer, gick SUR och
Saminuorra sanunan inför Svenska statens slutplädering i Girjasmålet. Vi stod för resa och
boende för ca 15 samiska ungdomar, så att de som ville och hade möjlighet kunde visa sitt
stöd för Girjas sameby. Både SUR och Saminuorra anser att detta är en fråga för alla samer.

Valnämndens redovisning till plenum 26-28 november 2019
Valnämndens redovisning omfattar tiden från den 31 mars fram till och med den 18 oktober 2019.
Valnänmden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.
Ledamöter och ersättare
Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesameni.a
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Harma Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Mariarme Marainen
Peter Holmqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna
Agneta Rim pi, Jakt- och fiskesamerna

Möten
Valnänmden har under den redovisade perioden haft ett möte den 23-24 september 2019 i
Luleå.
Sametingsvalet och Sametingets öppnande 2021
Nänmder håller på att förbereda sametingsvalet den 16 maj 2021 med att utse ordförande
och vice ordförande för planerade vallokaler i Kiruna, Karesuando, Övre Soppero, Jokkmokk,
Stockholm, Gällivare, Umeå, Tärnaby, Luleå, Vilhelmina, Arvidsjaur, Arjeplog, Göteborg, Sorsele,
Skellefteå, Lycksele, Östersund, Piteå, Funäsdalen, Malå, Sundsvall, Pajala, Strömsund och
Örnsköldsvik.
Kungahuset och regeringen har bjudits in till Sametingets öppnande den 1 september 2021 i
Lycksele. Övriga inbjudningar görs under 2021.
Anmälningar till sameröstlängden 2021
Nyanmälningar till sameröstlängden ska ha kommit in till valnänmden senast den 20
oktober 2020. Åldersgruppen född från maj 1999 till maj 2003 står i tur att föras in i
sameröstlängden. Valnänmden planerar olika insatser under 2020 för att medvetandegöra
samer om möjligheten att anmäla sig till sameröstlä:ngden.
Valnämnden har hittills behandlat c.a. 320 nyanmälningar. Valnämndens ledamöter gör
tillsanunans en grundlig behandling av anmälningarna för att bedöma om de i anmälan
länmade uppgifterna är sannolika.
Kansliet har ett uppdrag liggande från valnänmden att utreda inrättande av en databas,
enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
och GDPR (Europaparlamentets och rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016), för att
effektivisera behandlingen av inkomna anmälningar.
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Per Mikael Utsi

AVVIKANDE MENING

Till§ 145.1 under styrelsemötet 191028
Samediggi
Samediggc
Saemiedigkie
Sametinget

Angående:
Budgetuppföljning och utlysande av medel

Motivering till avvikande mening:

Det är min mening att beslut som avser utlysning av medel i Sametinget inte får
diskriminera samiska grupper.
Rennäringsnämndens beslut att utlysa medel ur Främjande för rennäringen är ett
sådant beslut.
I sin utlysning vill man prioritera samebyar och organisationer som inte har rätt
till bygdeavgiftsmedel och därmed utestänga den grupp som lidit av intrång från
vattenkraftsutbyggnad.
Jag har framfört mitt krav att ändra i utlysningen så att samer inte diskrimineras
och vill att detta framgår i protokollet. Mitt yrkande är att meningen om vilka som
prioriteras stryks eller ändras så att alla kan söka.

Datum:

2019-11-04

Ort:

Måla.ge

Namn:

Underskrift av tjänstgörande ledamot/ledamöter:

Budgetuppföljning per
Verksamhet (tkr)
Folkvalda

.

Förvaltning
Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Rennäring, miljö o Samhälle
Språk
Kultur
Näring
Summa
Summa
Regleringsbrev
Resultat för perioden

.,
\&44,Ji

Sammanställning 3 1 Sametinget

BUDGETUPPFÖLJNING

~

2019-09-30
Prognos 31/1 Not
Utfall per 2019-09-30 Budget per 2019-09-30 Budget 2019
. 300
14961
11333
11450

7 522
11518
3175
2493
2137
92
26 938

8068
11796
3 222
2852
2 282
137
28358

38271

39 808

1537

1
2

10 758
15 929
4296
3 803
3 043
182
38010
.

.

52 971
53001

Såmediggi
Såmecligge
Såmiecliggie
Saemiediglåe

3
4

300
300

Kommentarer
1. Överskottet beror på vakanta tjänster under första kvartalet.
2. Överskottet beror på vakanta tjänster under första kvartalet. Dessa är nu tillsatta och överskottet kommer att finansiera
arbetet som pågår i Sametingets it-miljö samt Sametingets personalkonferens.
3. överskottet beror på vakant tjänst samt att korttidsstudiestödet 356 tkr utbetlats av en budget på 815 tkr.
4. Överskottet beror på vakant tjänst.

1537 tkr
Prognosen för året visar ett överskott på 300 tkr trots att resultatet för perioden visar ett överskott på
Dette beror främst på vakanta tjänster samt årets första och andra plenum var billigare än beräknat. Dessa kostnader
beräknas dock att öka under året.

Utskrivet: 2019-11-25 20:35

1

Folkvalda

BUDGETUPPFÖLJNING

Verksamh

(tkr)

Budget per 2019-09-30

Utfall per 2019-09-30

2251 VALNÄMND
2235 Valberedningen
2248 UNGDOMSRÅD
2241 STYRELSE LE ARBETE
2240 STYRELSEORDFÖRANDEN
2236 PARTISTÖD
2234 UPPDRAG/PROJEKT
22421 SPR
2233 Presidium
22323 SPRÅKNÄMND
22322 NÄRINGSNÄMND
22321 RENNÄRINGSNÄMND
2232 PLENUM
2192 KULTURNÄMND
22324 HÄLSO, ÄLDRE och IDROTTSNÄMND

242
11
318
2 501
1035
741
1868
471
245
245
331
263
2490
316
255

285
23
285
2 516
1050
789
2 018
100
285
285
285
360
2 526
360
285

11333

11450

Insyns råd
Årets resultat 2018

Summa

.

Budget .2019

Prognos 31/12

380
30
380
3 354
1400
800
2 690
1000
380
380
380
480
3 789
480
380
200
-1542
14961

Not

-65
1
11

2

*

245

3
-3
55
54
17
-14

*
300

1. Minskade kostnader pga ej fulltalig arvoderad styrelse och därmed har sanningskommissionsarbetet bokförts på styrelsens arbete enligt styrelsebeslut.
2. Partistöd utbetalas eftersom rekvisitioner inkommer där bg/bankkontonr finns angivet. 2020 ska detta ansökas på särskilt blankett enligt
plenums beslut i maj 2019.
3. Värdskapet för SPR har avslutats september 2019. Ytterligare fakturor och arvoden väntas inkomma.

* Redovisning för dessa finns på nästa blad. Årets resultat finansieriar Uppdrag/projekt med 1 542 tkr.
Prognos är satt med hänsyn till att Uppdrag/projekt håller samma fart som tills idag.

Utskrivet: 2019-11-25 20:35
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖLJNING

Fördelning av 2234 uppdrag och projekt

Äskande

50 tkr näringsnämndens arbete media
Budget

Utfall

Uppdrag/Projekt (tkr)

Gränsöverskridande renskötsel (renskötselkonventionen)
Etiskt råd
Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete

106
7

Samisk språklag

9
46
135

74
133

Pitesamiska arbetsgruppen
Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen

0
70

so
78
170
9
65
135
0

165

165

72
140
364
76

300
200
195
450
95

380

380

SPR observatörsstatus

52

60
52

ILO169
Kostnader utredningar
Mediepolitisk strategi

10

10

Konferens näring
Modern samepolitik
Aktiviteter språkåret
Muonio historia

Rovdjustrategi
Hälsopolitiskt handlingsprogram
Läget i Sapmi
Sanningskommission

62

HÄi nämnden
Sametingsvalet, budget beslutad telefonmöte 20190618

7

Verksamhetsplan
.

Summa

Utskrivet: 2019-11-25 20:35

..

46
. 1868

98
46
2 690

3

Rennäringsanslaget

BUDGETUPPFÖLJNING

.

Verksamh

Utfall per 2019-09-30

Budget per 2019-09-30

Not

Budget 2019

838

750

1500

2281 UNDERHÅLL AV RIKSSTÄNGSEL

5191

5 625

7 500

2282 ERSÄTTNING TJERNOBYL

4453

4 500

6000

10 650

12 750

17 000

2 809

2 625

3 500

21

20

500

753

2 025

2 700

21

1404

1872
1000

2280 RENMÄRKESREGISTER

2283 SÄRSKILT PRISTILLÄGG
2284 MARKANVÄNDNINGSREDOVISNING
22871 MILJÖPROJEKTET
22872 PROJEKT TOLERANSNIVÅER
22873 FÖRVALTNINGSVERKTYG - SAMEBYAR
2288 ÖVRIGA ÅTGÄRDER FRÄMJ. RENNÄR.

886

22881 STATISTIK OM SAMISKT NÄRINGSLIV

785

750

239

1275

2289 GIRDNU
2290 RENBRUKSPLANER
22893 KATASTROFSKADESKYDD
2410 SAMEBYARS ERSÄTTNING, VILTSKADOR
2411 SÄRSKILD SKADEERS. Massdödade renar
24111 SÄRSKILD SKADEERS. Skadeförebyggande åtgärder
2412 ROVDJURSINVENTERING

-4 776

3 375

4500

41817

39750

53 000

323

750

1000

944

2 250

3 000

4 394

3 525

4 700

895

895

1193

70 245

82 269

113 915

250

Vägförening
ANSLAGS KREDIT

Summa

1700
3 000

1

Kommentarer till främjandeanslaget
1. 2018 års underskott

Utskrivet: 2019-11-25 20:35
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Övriga sakanslag

BUDGETUPPFÖLJNING

Utfall per 2019-09-30

Verksamh

Nationella minoriteter
17491 NATIONELLT UPPFÖIJNINGSANSVAR

17492 SAMISKA SPRÅKCENTRUM

Språk och kultur

Budget 2019

not

Prognos 31/12

1596

1650

2 200

0

839

900

1200

0

27 339

27 339

27 339

0

4 808

4500

6 000

0

17493 HEMSIDA NAT MINORITETER
17494 STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDS

Budget per 2019-09-30

.

2190 Samefonden
1742 BIDRAG SAMISK KULTUR (anslag 1:2)

1

5 244

5 500

5 500

15 999

16 522

17 878

0

1500

0

1

Samefonden
17512 Samefonden

1.

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

Konto(T)
2180 ORGANISATIONS O FÖRENINGSBIDRAG
2181 PROJEKTBIDRAG

5 619
950

2185 SAMISK MEDIA

2 600

2186 SAMISK TEATER

5 900

2187 SAMESLÖJD

930

21892 LITTERATURINKÖP

107

21901 PROJEKTBIDRAG

664

21902 VERKSAMHETSSTÖD
Summa utbetalda bidrag (Samefond+ kulturanslaget)

Utskrivet: 2019-11-25 20:35

Belopp

4473
21243

5

övriga externa medel

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI

Utfall per 2019-09-30
472

2276 LANDSBYGDSUTVECKLING
22761 LBp rogra m met-kom petens utveckling

1719
731

22708 Samisk mat
2414 lnventeringsmedel, Naturvårdverket
2275 Klimat- sårbarhetsanalys o handlingsplan

1250

2278 RBP- klimatfaktorer
2290 Renbruksplaner
2297 Språkåret 2019 (IYIL)

Budget per 2019-09-30 Budget 2019 Prognos 31/12 Not
1078
809
1
2 500
1875

563
355
1267
10

1500

2

1000
830
750
500
2000

Jä mstä IId hetsu ppd rag

3

*

800
800

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

1'11

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

* Skogsstyrelsen har 2 mkr avsatta enligt regelringsbrevet för RBP

Utskrivet: 2019-11-25 20:35
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Utfa,ff

STAB

Personal

Ei<'c~~~M-

;._./~-~-~€,~~~!1J,}0.J~9~:

UITall

Personal

8 068 244

7 522 262

_ _

_8-~UA~iih~!faf·_
10 757 659

__j~_9i_~!)-~i~~--- - .

4323 857

4 345 614

5 994 152

2 620 038
2 058 891
386 562
2 240 286

2 647 500

3 530 000

2 130 368

2 840 490

11518 194

övriga myndighetskostnader
övergripande kostnader
OH-kostnader (Giron, Staare, Jmk)

Personal relaterade kostnader
IT

SUMMA EKO o ADM

~-E~~;~1.N~;:.,~-'.Q-9:~'-~~iyi-.8~(~g.: ,_
Personal

·sr-RAK

, Utfall
3175 320

450 000

600 000

2 223 000

2 964 000

11 796 482

15 928 642

'.:_ :~u~~gef!i)f~Qi~fqf __
3 222 000

.'jii:9ii(1:ijf~~i9-9~: --

_µtfal!

: . ·: l~~-g-~(fie,l~~<--.:
4 296 000

-:_::~~~~-i~{~~]~'(

2 240 999
611250

2 987 999

Studier samiska

2 136 939
355 803

SUMMA SPRÅK

2492 742

2 852 249

3 802 999

Personal
Bibliotek

1690 463
446 961

1841 060
441190

2 454 747
588 253

SUMMA KULTUR

2137 424

2282 250

3 043 000

Personal

--~~~:i~(~"n}9.i~_Q.~ --

td.irnJR

-~A_RtN~·:

~~:~i~t_,i:i_i1._~q:(~_q_~

Utfall

815 000

- :s_~dget heJär,·

·:_:)_0~_ie_f~_~f~_r:';

Personal
Övriga kostnader (ej s~ödber)

40 997
51285

102 300
34 200

136400
45 600

SUM:tvlA NÄRING

92281

136 500

182 000

26 938 224

28357725

38 010 300

SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN
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Doaibmaplana Sami parlamentaralas raddi
19.9.2019 - cuovvovas raddecoahkkima radjai
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Doaibtnaplana SPR 19.9.2019 - cuovvovas radd:ecoahkkitna riidjai ver 19.9.2019

1. Ålggahus
Cakcamanu 19 beaivvi 2019 råjes ja unnimusat 16 manu ovddos, lea Suoma Såmedikkis
sagadoalliammat Sami parlatnentaralas radis (SPR). Åigodaga såhttå gubkidit darbbu
mielde. Såmediggi Norggas joatka jodiheami dan maJJJJli. Callingoddidoaibma cuovvu
jodiheami (Bargoortnet 6). Såmediggi Ruotas ja Samediggi Norggas galgaba nammadit
unuimusat ovtta bargi halddahusas, guhte galga doaibmat gulahallanolmmozin.
Cuovvovas iissesurggiid doaibmapliinas vuomhit erenoamiizit:

•
•
•

•
•

•
•
•

Organiseren, raporteren ja ruhtadeapmi (2.1)
Såmi Giellagaldu - Davviriikkalas samegielaid fåga-ja resursaguovddås åsahuvvo
bistevaccat (2.2).
ON 2019 eamialbmotgielaid riikkaidgaskasas jahld (IYIL2019) - cuovvolit barggu
IYIL2019 stivrenlåvdegottis, ja doaijut riikkaidgaskasas 10-jagi ål)gimssama
eamialbmotgielaid buorrin. (2.2).
Davviriikkalas såmekonvensuvnua ovddideapmi (2.3).
Cuovvulit ON eamiålbmogiid mailnunikonferanssa (WCIP) loahppadokumeantta,
vai eamialbmogiid albmotvålljen organat besset searvat ON vuogådaga
foahkkirniidda iezaset olis. Sami parlatnentaralas råddi arvvostalla vejolasvuoda
ohcat åicisajadaga ON:ii (2.4).
Samiid oktasas kulturårbbi ja årbediedu suoddjaleapmi (2.5).
Sami parlatnentaralas raddi joatka cielggadeami ovttastahttit såmediggevalggaid
Norggas, Ruotas ja Suomas (2.6).
Rajarasttildeaddji ovttasbargu, mii guoskå oktasas boraspirepolitihka strategiijaid
(2.7).

2 ( 10)
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2. SPR doaimmaid mihttomearit ja doaibmabijut

Doaibmapliina cuokkis 2.1

MIHTTOMEARRI: Nannet Såmedikkiid ovttasbarggu Såmi
parlamentåralas rådi bokte.

ORGANISEREN, RAPORTEREN .JA
RUHTADEAPMI

Mearriidus:
Guhte Samediggi alggaha proseassa nannen dihte
buotsami demokratiija. Organan galga SPR mahttit
ovddastit sami alboga. Vai ollet dan ulbmilii fertejit
Samedikkit gavdnat covdosiid ja navccaid dasa.

1. Arvvostallat leago dårbu nannet Såmi parlamentåralas rådi
rlimmaeavttuid. Cielggadit SPR iezas callingotti/h/ilddahusa
vuoddudeami sihke dasa guoskevas ruhtadeami.
2. Årvvostallat leago dårbu rievdadit SPR
ovttasbargosiehtadusa ja bargo01inega.

3. Stivra rapo1tere Såmi parlamentiiralas rådi dievascoahlddmii,
mo doaibmaplåna doaibmabijut cadahuvvojit.

4. Såmi parlamentåralas rådi doaimma ruhtadit Såmedilddid
iezaset dåbålas buseahtta bokte. Erenoamas rudat eai leat
bidjon dån doaibmaplåna doaibmabijuid cadaheapmåi.
Ovddasviistiidus: Alla Sametingen

Doaibmapliina cuokkis 2.2

MIHTTOMEARRI: Nannet såmegielaid geavaheami.

SÅMEGIELLA
Mearrådus:
1. Såmi Giellagåldu - Davviriildcalas siimegielaid fäga- ja
ressursaguovddiis iisahuvvo bistevaccat.
Ovddasviistiidus: Buot Siimedilddt
2. ON 2019 eamiålbmotgielaid riikkaidgaskasas jahki
(IYIL2019)- cuovvolit barggu IYIL2019 stivrenliivdegottis,
ja domjut riikkaidgaskasas 10-jagi iil)girussama
eamiålbmotgielaid buorrin.
Ovddasvåstådus: Norgga S/imediggi
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Doaibmaplåna cnokkis 2.3

MIHTTOMEARRI: Davviriikat ja såmedikldt dohkkehit
Davviriikkalas såmekonvensuvnna.

DAVVIRIIKKALAS
SÅMEKONVENSUVDNA
Mearrådus:
1. Norga, Ruotla, Suopma ja Såmedikkit leat loahpahan
Davviriikkalas såmekonvensuvnna siehtadallamiid.
Siehtadallanjodiheaddjit vuollåicälle sihttojuvvon
konvensuvdnateavstta 13.l.2017. Evttohusa leat riikkaid
råddehusat ja Såmedikkit dal meannudeamen. Såmi
parlamentåralas nidi dåhttu lea olahit dakkår konvensuvnna,
mas lea govda fägalas ja politihkalas doaijja, ja håliida ahte
dahldrnjuvvojit moadde, muhto dattege deahålas rievdadusa
konvensuvdnateakstaevttohussii.
Ovddasvåstådus: Buat Såmedilddt

Doaibmaplåna cnokkis 2.4

SÅMI PARLAMENTÅRALAS RÅDI
RIIICT<AIDGASKASAS BEROSTUMIT

MIHTTOMEARRI: Olmmosvuoigatvuodat galget nannejuvvot nu,
ahte eamiålbmogat duohtavuodas besset mearridit iezaset
ovdåneamis.

Mearradns
1. Cuovvulit ON eamiålbmogiid måilmmikonferånssa (WCIP)
loahppadokumeantta, ee. bargat dan ala, ahte eamiålbmogiid
ålbmotvålljen orgånat besset searvat ON vuogådaga
coahkkimiidda iezaset olis, ja ahte Såmi parlamentåralas
niddi årvvostallå vejolasvuoda ohcat åicisajådaga ON:ii.
Ovddasvåstådus: Suoma Såmediggi
2. Ollasuhttit biodiversitehtasoahpamusa artihkal 8G):a
åigumusaid Norggas, Ruotas ja Suomas.
3. Searvat åiisaigullevas/relevanta riikkaidgaskasas foraide, dadi
mielde go lea dårbujajus leat rudalas ja hålddahuslas
nåvccat (ON vuogådagas, EU vuogådagas ja viidåseappot).
4. Å1jjålaccat searvat dålld(ådatsiehtadallamiidda, dåsa guoskå
searvat ON dalkkådatkonvensuvnna / United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
oassebeallecoahlddmiidda (Conference ofparties, COP).
Dån bargui gulla maiddåi eamiålbmot-platform.
5. Searvat daid foraide, gos Såmi parlamentåralaii radis lea juo
oassevåldisadji:
Davviriildrnid Rådi jahkåsas sesuvdnii 29 .-31.10.2019
Stockholmmas (åici) ja fäddåsesuvdnii (bovdejuvvo)
WIPO (World Intellectual Property Organization /
Måilmmi vuoigoaduoji organisasuvdna) genehtalas
ressurssaid, årbevirolas diedu ja årbevirolas
kulturdovdomearkkaid guoski coahkkimiidda (åici)
SCPAR (The Standing Committee of Parliamentarians of
4( 10)
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-

-

the Arctic Region I Den permanente arktiske
parlamentarikerkomiteen / Arktalas parlamentarihldcåriid
bistevas låvdegoddi) coahlddmiidda bistevas oassevåldin
SCPAR 17.-18.J 1.2019 Bådåddjos, SCPAR USA:sja
Brysselis 2020
14. årktalas parlamentarihkkärkonferånsa Norggas
cakcat 2020 (bovdejuvvo)
Barents-ovttasbargui (Eamiålbmot bargojovkui, earå
bargojoavldrnide, Barentsråddåi, CSO:i, Regionråddåi ja
låvdegottiide) servet Såmedilddid nammaduvvon åirasat
Barents eamiålbmogiid konferiinsii 2022 (bovdejuvvo)
Barents parlamentarihld<åriid konferånsii 2021
(bovdejuvvo)

6. SPR ovdida riildrnidgaskasas barggu siskkiildas
koordinerema ja soahpå ovddasvastadussurggiid
Såmedikkiid gasldrnl.
Ovddasvåstådus: buat Såmedikkit

Doaibmaplana cuokkis 2.5
KULTURÅRBI JA ÅRBEVIROLAS
DIEHTU

MIHTTOMEARRI: Habmet s/uniid oktasas, davviriil<l<alas
linnjemiid samiid kulturårbbi ja årbediedu halddaseamis,
åvkkåstallamis sihke suodjalandårbbuin ja -Vl1giin.
Mearradus
1. Linnjemiid vuodul ovddidit samiid kulturarbbi ja arbediedu

suvdilis ja ehtalas geavaheami, beaktilis suodjaleami sihke
dorvvastit dan, ahte samit besset mearridit iezaset kulturårbbi
ja årbediedu guoski åssiin. Linnjemiid vuodul dorvvastit
såmiid kulturarbbi ja arbediedu boahttevuoåa, giela,
årbevirolas ealåhusaid ja kultuvrra ollislaccat.
2. Såmi parlamentåralas riiddi ovttas siimi servodagain kå1te
siimiid oktasas kulturårbbi ja iirbediedu oktasas
riekteprinsihpaidja njuolggadusaid, suoji dili diilii lågaidja
riikkaidgaskasas soahpamusaid mielde ja åsaha kårtema
vuodul siimiid oktasas kulturårbbi ja iirbediedu hiilddaseami.
Hiilddaseami huksen ovdiinahtta ovttasbarggu olggobeale
doaibmiiguin, go siimiid iesmean-idanvuoigatvuodaid
sisdoallu ja njuolggadusat kulturiirbbi ja årbediedu
iivld<åstallamii leat davviriildrnlaccat merostallojuvvon.
Mihttomeal'it:

3. Kårtet Såmedilddid politihkalas oainnuid dan riidjai, mat
gusket siimiid kulturårbbi ja årbediedu iesstivrejumi,
suodjaleami ja iivkkiistallama.
4. Kiirtet maldcår gazaldagain, mat gusket såmiid kulturårbbi ja
årbediedu iesstivrejumi, suodjaleami ja avldcåstallama,
Siimedilddin gavdno juo oktasas oolitihkalas oaidnu.
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5. Kårtet makkår aktasas palitihkalas aainnuide lea earenamåzit
dårbu, go våldit vuhtii kulturårbbija årbediedu guoski
fidnuid, låhkaåsahanbarggu ja riikkaidgaskasas proseassaid.
Dainna dårlckuhit daid gazaldagaide våstideami, mat badjånit
sihke dutkan- ja earå fidnuin, mat åvld,åstallet kulturårbbi ja
årbediedu, iesgudet lahkaåsahanpraseassaid iesgudet riildrns
sihke riikkaidgaskasas fornmiin (ee. WIPO, Unesca, CBD).
Ulbmil livccii, ahte Såmedikkiin buat galmma riil<lrns livcce
seamma aainnut daid åssiid bina.
6. Saahpat avddibuid vuadul alctasas aainnu kulturårbbi ja
arbediedu iesstivrejumi sisdoalus, suodjaleamis ja
åvkkastallamis.
Håbmet
strategiija suadjaleapmåi ja åsahit halddasanargåna
7.
såmi alctasas kulturårbåi ja årbedihtui.
8. Coh!d(et ja habmet prinsihpaid kulturårbbija årbediedu
hålddaseapmai.
Daaibmabijut:
9. Ålggahit galbma jagi proseavtta cadahit mihttameriid.
10. Organiseret dån golbmajagi proseavtta:
- Asahit palitihkalas SPRjadihan stivrenjaavkku, rnii
jeavddalaccat coahldrnna stivret barggu. Stivrenjavkui
galga bavdet viidåt såpmelas årbecehpiid, ealåhusbargiid,
kulturårbbi åssedovdiid ja earå såmi daaibrniid, mat
avddastit viidåt såmi servasiid.
- Asahit bargo-/fägajoavldcu, man prosealctajadiheaddji
jadiha, ja mii cadaha dån golbma jagi praseavtta.
Proseavttas lea vejalasvuahta geavahit alggobeale åssedovdiid sierra
låhka- ja fägasurggiin.
Ovddasvåstådus: Buat Samedilddt

Doaibrnaplåna cnokkis 2.6

MIHTTOMEARRI: Ovttastahttit samediggevålggaid.

OVTTASTAHTTIT
SÅMEDIGGEVÅLGGAID
Mearrädus:
I. Såmi parlamentåralas raddi joatkå cielggadeami avttastahttit
såmediggevålggaid Narggas, Ruotas ja Suamas.
Ovddasvåstådus: Ruata Samediggi
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Doaibmaplåna cuokkis 2. 7

MIHTTOMEARRI: Oktasas boraspirepolitihkka ovdåna.

OKTASAS
BORASPIREPOLITIHKKA
Mearrådus:
1. Lågiduvvo seminåra, gosa Såmedikkiid boraspirepolitihka
ovddasviistideaddjit bovdejuvvojit, vai bessetjoatkit
riijårasttildeaddji boraspirepolitihka ovttasbarggu.
2. Arvvostallat såmi ovttasbargu !nterreg doaimmain.

Ovddasvåstådus: Ruota Såmediggi

Doaibmaplana cuokkis 2.8
DEARVVASVUODA- JA
SOSIÅLABÅL V AL USAT

MIHTTOMEARRI: Viifistit dåsseårvosas siimegielat
dearvvasvuoda- ja sosiålabålvalusaid såpmelaccaide radjeguovlluin
ja seamma dåsis go ålbmogis mudui.
Mearrådus:
1. Geahccalit oazzut Norgga, Ruota ja Suoma stahtaidgaskasas
ovttasbargosiehtadusa, man mihttomearri lea a1jjålaccat
jåvkadit riidjeovttasbarggu hehttehusaid, vai beasasedje
våfistit dåsseårvosas bålvalusaid såpmelaccaide ja mas
åssehacca dårbbut leat guovddåzis.

2. Erenoamåzit jåvkadit rådjeovttasbarggu hehttehusaid
månasuodjalanbålvalusain. Buat månasuodjalandiliin
våldojuvvojit vuhtii såmemånåid vuoigatvuodat ja
erenoamåsdårbbut.
Ovddasvåstådus: Buat Såmedikkit

Doaibmaplåna cnokkis 2.9
TURISMA

MIHTTOMEARRI: Turismma fämolas Jassåneapmi eaktuda
davviguov11u hearkkes luonddu ja såmekultuvrra eallinfämolazzan
seailuma, vejolazzan dahkamaja sihl<lrnrastima. Siimeservosa
olggobeale turismasuorggi doaibmiide lea dårbu riihkadit etihkalas
råvvagiid das, man låhkai såmekultuvrra oktan dan
mål]ggahåpmiisasvuodain såhttå turismma dåfus dahkat buvttagin,
ovdanbuktitja miirkanastit. Maiddåi såprnelas turisrnadoaibmit
dårbbasit kollelctiivvalas kriteeraid heivehanlåhkai olles
sårneguovllus guosl<lrndin våsttolas ja etihkalaccat suvdilit
ollasuhtton såmeturismma.
Mearriidus:
I. Norgga, Ruota, Ruossa ja Suorna sarniid/sarnedoaibrniid
olctasasbarggu karten, rnii laktåsa råjåid rasttildeaddji
såmeturismrna oktasasbargofierpmiidaga, Visit Såpmi,
ålggaheaprnåi. Karten sisttis doallå sapmelas
turisrnafitnodatolbrnuide oaivvilduvvon viisttolas ja
etihkalaccat suvdilis råvvagiid rahkadearni kollektiivvalas
kulturårbbi geavahearnis. Katten sisttis doallå rnaid
sårneturismma sertifikåhta sihke såprnelasvuhtii
vuodduduvvi turismrna våsttolasvuodaja etihkalas
7 ( 10)

Doaibmaplana SPR 19.9.2019 - cuovvovas riiddecoahkkima riidjiii ver 19.9.2019

suvdilvuoda cuovvmnii heivvolas indikähtoriid råhkadeami.
2. Västtolaccatja etihkalaccat suvdilit doaibmi sämebiilvalusaid
resursaid fohkken sesOIJIJaid ja suorgeguovdasas
iissedovdamusa mielde.
3, Assis berostuvvan s/imedoaibmiid skuvlendiirbbuid karten.

Ovddasviistiidus: Buot Siimedikkit

Doaibmapläna cuokkis 2.10

MIHTTOMEARRI: Nannet siimeiirrabajiisgeassimaja -oahpahusa.

ÅRRABAJÅSGEASSIN/OAHPAHUS
Mearrädus:
1. Ovddidit ovttas eiseviilddiiguin Norggas, Ruotas ja Suomas
oktasas davviriikkalas cielggadeami, man ulbmil lea liihcit
vejolasvuodaid riijiiid rasttildeaddji ovttasbargui gaska!
skuvllaid rådjaguovlluin Siimis ja vejolasvuoda iisahit
radjaskuvllaid sami guovlluide. Ovttasbargu galgli garvvistit
loahpparaportta jagi 2019 lohppii. SPR årvvostallii raportta
cuovvuleami.
2. Vuolggahit ovttas eiseviilddiiguin Norggas, Suomas ja
Ruotas oktasas ovddidanproseavtta, mas ulbmil lea nannet
kvalitehta siimi miiniiidgiirddiin/ärrabajasgeassimis.
Proseavtta våldoulbmil lea cielggadit, mii lea siimi
miiniiidglirdepedagogihka/iirrabajiisgeassinpedagogihka ja
didaktihka filosofiija. Siimi
miiniiidgiirdepedagogihka/iirrabajasgeassinpedagogihka
filosofiijai leat vuoddun siimi oahppahiipmen, giella, kultuvra
ja arbevirolas miihttu, mat leat heivehuvvon odda aigai.

3. Riikkarajit eai galgga hehttet sami digitala oahppuneavvuid
geavaheami.Samedildcit galget sihkkarastit ahte digitala
fovdosat maid sii viilljejit eai este räjiid rastejeaddji
geavaheami.Vuodduduvvo bargojoavku

Ovddasvastiidus: Norgga Samediggi

Doaibmaplana cuokkis 2.11

MIHTTOMEARRI: Nannet sami nuoraid oassälastimaja
våildcuheami.

SÅMI NUORAT - OASSÅLASTIN JA
V ÅIKKUHEAPMI
Mearradus:
1. Doa1jut Sami parlamentäralas rädi nuoraidpolitihkalas rädi,
mii asahuvvui 2011. Nuoraid politihkalasriiddi galgii bargat
nuoraidpolitihkalas ässiiguin ja doaibmat siimi nuoraid
oktasas jietnan, sihke riildrnidgaskasaccatja Siimis.
2. Ollasuhttit iivzzuhusaid Siimi parlamentiiralas rådi goalmmåt
sami nuoraidkonferiinssas, mii 1/igiduvvui Trondheim
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gavpogis guovvamanus 2017.
3. SPR-N ovddida samenuoraid gullevasvuoda sameservosii.

4. SPR-N lagida oktasas sami nuoraidkonferånssa juohke nuppi
jagi, cuovvovas jagis 2020.
5. Nuoraidpolitihkalas rådi jodiheaddji dahje eara
ovddasteaddjit bovdejuvvojit Siimi parlamentiiralas rådi
dievascoahkkimii. Sii besset raporteret iezaset doaimmaid
birra.
6. Nannet ovttasbarggu SPR stivrraja SPR-N gasideal, SPR-N
bovdejuvvo SPR stivrra coahlddmiidda nuoraid assiid
åssedovdin. Ovttasbarggu arvvostallatjagi 2020 loahpas.
SPR bargoortnet rievdaduvvo diirbbu mielde. SPR stivra
bovde ovddasteddjiid iesgudet Samedikki nuoraid orgånas
vuosttas stivrra coahldcimii, man Suoma Såmedikki jodiha.
Dan maJJJJil SPR-N jodiheaddji dahje varreovddasteaddji
bovdejuvvo fysalas stivrra coahldcimiidda

Ovddasvastadus: Buot Såmedikkit
Doaibmaplana cuokkis 2.12

MIHTTOMEARRI: Halddasitja ovdanahttit såmi niisunåla
dovdomearkkaid.

SÅMI CEARDDALAS
DOVDOMEARKKAT
Mcarradus:
1. Dohld(ehit sami dovdomearldrnid halddasannjuolggadusaid

2. Dohkkehit såmi dovdomearldrnid geavahannjuolggadusaid
3. Dohldcehit såmi iilbmotluodi.

Ovddasvastadus: Suoma Samediggi
Doaibmapläna cuokkis 2.13

MIHTTOMEARRI: Eastadit rädjehehttehusaid.

RÅDJEHEHTTEHUSATSÅMI
GUOVLLUIN
Mearrädns:

1. Joatkit barggu identifiseret konkrehta radjehehttehusaid sami
guovlluin. Ulbmil leajävkaditja vuosttaldit
radjehehttehusaid, mat goazahit ovttasbarggu sämi guovlluin.
2. Arvvostallat sam i ovttasbargu Interreg doaimmain.

Ovddasvastadus: Norgga Såmediggi
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Doaibmaplåna cuokkis 2.14

MIHTTOMEARRI: Diisseiirvvu sohkabeliid gaskkas ja seksuiila
vehådagaid ovttaveardiisasvuoda ovddideapmi.

DÅSSEÅRVU JA
OVTTAVEARDÅSASVUOHTA
Mearrådus:
1. Doaijut beaktileappot daid organisasuvnnaid, mat barget
diisseiirvvuin ja ovttaveardiisasvuodain.

2. Cielggadit vejolasvuodaid riikkaidgaskasas
eamiiilbmotnissonkonfen\nsa liigideapmiii Siimis.
Ovddasvåstiidus: Buot Siimedikkit

Doaibmaplåna cuokkis 2.15

MIHTTOMEARRI: Gozihit iesgudetlågan riikadåsi ja
riikkaidgaskasas proseassaid luondduriggodagaid åvkkiistallamis.

RESURSAÅVKKÅSTALLAN JA
BIRAS
Mearriid us:
I. Gozihit iesgudetliigan riikadåsija riildrnidgaskasas
proseassaid, mat gusket luondduriggodagaid iivldciistallamii
siimi guovlluinja davviguovlluin obbalaccat.

2. Odasmahttit Deanu-siehtiidusa
3. Jiekl)aiibi ruovdemiidi
Ovddasviistiidus: Buat Siimedikkit

Doaibmaplåna cnokkis 2.16

MIHTTOMEARRI: Cuovvulit duohtavuoda- ja
soabadanproseassaid Norggas, Ruotas ja Suomas.

DUOHTAVUOHTAJA
SOABADEAPMI
Mearrådus:
I. Cuovvulit duohtavuoda- ja soabadanproseassaid ovdiineami
Norggas, Ruotas ja Suomas.
Ovddasviistiidus: Buot Siimedilddt
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1.

Inledning

Från och med 19 september 2019, och :rrrinst 16 månader framöver, har Sametinget i Finland
ordförandeskapet for Samisk parlamentarisk råd (SPR). Perioden kan förlängas efter behov.
Sekretariatsansvaret följer ordförandeskapet (Arbeidsordning 6). Sametingen i Norge och
Sverige ska under perioden ha minst en person i administrastionen som ska fungera som
kontaktperson.

Följande saksområder i handlingsplanen prioriteres särskilt:
•
•
•
•
•

•
•
•

Organisering, rapportering och finansiering (2.1)
Sam.i. Giellagaldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samisk språk etableres på
permanent basis (2.2).
FN:s internationella urfolksspråkår 2019 (IYIL2019) - uppföljning av arbetet i styrgruppen
för IYIL2019, och stödja det internationella årtiondet för urfolksspråk. (2.3).
Nordisk Samekonvensjon (2.4).
F0lge opp sluttdokurnentet fra FNs World Conference on Indigenous Peoples (WCIP),
bl.a, arbeide for at urfoll<S folkevalgte organ kan delta i m0ter i FN systemet i egen
kapasitet. Samisk Parlamentarisk råd vil vurdere muligheten for å s0ke om
observatmstatus i FN (2.5).
Samiskt kulturarv och h·aditionel kunskap (2.5).
SPR fortsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i Finland, Norge och
Sverige (2.6).
Gränsöverskridande samarbete angående gemensam strategi i rovdjurspolitiken (2.7).
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2. SPR- arbetets mål och åtgärder

Handlingsplanens punkt 2.1
ORGANISERING, RAPPORTERING OCH
FINANSIERING

MÅL: Stärka Sametingens samarbete genom
Samisk parlamentarisk råd.

Beslut:
De enkelte Sametingene starter en prosess for å styrke det
allsamiske demola-atiet. SPR som organ må bli gjort istand til
å representere det samiske folk. Derfor må sametingene finne
l0sninger og ressurser slik at dette målet oppnås

1. Överväga om det är behov för att stärka villkoren för
Samisk Parlamentarisk Råd. Utreda om en etablering av ett
eget sekretaria1/administration för SPR, och finansiering av
en den.
2. Överväga om det är behov för revidering av
samarbetsavtalet och arbetsordning.
3. Styrelsen rapporterar till Samisk parlamentarisk råd om
uppföljning av handlingsplanen.
4. Det är inte avsatt särslålda resurser till genomförande av
besluten i denna handlingsplan. Samisk parlamenarisk råds
verksamhet finansieras genom Sametingens egna budget.
Ansvarig: Alla Sametingen
Handlingsplanens punkt 2.2

MÅL: Att stärka användningen av samiska språk

SAMISKA SPRÅK
Beslut:

1. Såmi Giellagåldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samisk
· språk etableres på pe1manent basis.
Ansvarig: Alla Sametingen

2. FN:s internationella urfolksspråkår 2019 (IYIL2019)uppföljning av arbetet i styrgruppen för IYIL2019, och
stödja det internationella å1tiondet för urfolksspråk.
Ansvarig: Sametinget i Norge
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Handlingsplanens punkt 2.3

MÅL: Nordisk samekonvention antas av de nordiska länderna och
Sametingen.

NORDISK SAMEKONVENTION

Beslut:
1. Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om
en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok
den fremforhandlede konvensjonsteksten 13.1.2017.
Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og
Sameting. Samisk parlamentarisk råd er opptatt av å få i
havn en konvensjon det er brei faglig og politisk st0tte for
og 0nsker å få foretatt noen få, men likevel viktige
endringer av förslaget til til konvensjonstekst.
Ansvalig: Alla Sametingen
Handlingsplanens punkt 2.4

MÅL: Menneskerettigheter må styrkes slik at urfolk reelt kan
bestemme over egen utvikling.

SAMISK PARLAMENTARISK RÅDS
INTERNASJONALE
ENGASJEMENT

Beslut:
1. F0lge opp sluttdokumentet fra FNs World Conference on
Indigenous Peoples (WCIP), bl.a. arbeide for at urfolks
folkevalgte organ får delta i m0ter i FN systemet i egen
kapasitet samt vurdering av muligheten for SPR å s0ke om
observat0rstatus i FN.
Ansvarig: Sametinget i Finland
2. Gjennomfure intensjonene i a1tikkel 8G) i konvensjonen
om Biologisk mangfold i Finland, Norge og Sverige.
3. Delta i relevante internasjonale fora etter behov, og dersom
det finnes 0konomiske og administrative ressurser
tilgjengelig (FN, EU og annet).
4. Delta aktivt på pa1tsm0tene (Conference ofthe Paities,
COP) under FNs rarnmekonvensjon om klimaendring /
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), deriblant i arbeidet med plattfotm for urfolk
og lokale samfunn / Indigenous peoples and local
communities.
5. Delta aktivt i de fora <ler Samisk parlamentarisk råd
allerede har deltakerstatus
-

-
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Nordiska Rådets årliga session 29.-31.10.2019 i
Stockholm (observatörstatus) og temasessioner
(etter invitasjon)
WIPO (World Intellectual Property Organization /
FNs Verdensorganisasionen for immateriell
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-

-

-

-

eiendomsrett) mellomstatlige komite (IGCGRTKF) om immateriellrett, genressurser,
tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kultur uttryldc
(observat0rstatus)
M0ter i SCPAR (Standing Committee of
Parliamentarians of the Arctic Region/ Den
permanente arktiske parlamentarikerkomiteen /
Arktalas parlamentarihldcåriid bistevas lavdegoddi)
(Permanent deltaker) SCPAR 17.-18.11.2019 i
Bodö, SCPAR i USA och Bryssel 2020
14. arktiska parlamentarikerkonferansen i Norge
hösten 2020 (etter invitasjon)
I Barentsamarbeidet (Arbeidsgruppen for urfolk og
andre arbeidsgrupper, Barentsrådet, Barents
regionråd og komite) deltar Sametingenes
oppnevnte representanter
Barents urfolkskongress 2022 (etter invitasjon)
Barents parlamentarikerkonferanse 2021 (etter
invitasjon)

6. SPR arbetar fram en intern koordinering av det
internationella arbetet, och kommer överens om respektive
sametings ansvarsområde.
Ansvarig: Alla Sametingen

Handlingsplanens punkt 2.5
KULTURARV OCH ÅRBEDIEHTU
/TRADITIONELL KUNSKAP

MÅL: Utf01ma en gemensam samisk viljeinriktning för
förvaltning av samiskt kulturarv och traditionell kunskap, utifrån
behov och metoder för skydd av detta.
Beslut:
I. Utifrån den gemensamma viljeinriktningen utveckla ett
bärla-aftigt och etiskt nyttjande av samiskt kulturarv och
traditionell kunskap, och ett verkningsfullt skydd som säkrar
samernas självbestämmande över sitt eget kulturarv och sin
traditionella kunskap. Utifrån den gemensannna
viljeimiktningen säkerställa samiskt kulturarv och traditionell
kunskap, språket, traditionella näringar och kulturen för
framtiden.
2. Samiskt parlamentariskt råd ska i sanu·åd med det samiska
samhället kattlägga det samiska kulturarvets och den
traditionella kunskapens gemensamma rättsprinciper och
riktlhtjer, och hm skyddet ser ut efter nuvarande lagstiftning
och: internationella konventioner, och utforma en förvaltning
av det gemensamma samiska kulturarvet och traditionell
kunskap som bygger på denna kaitläggning. Att styrka
förvaltningen främjar samarbetet med externa aktörer
eftersom hmehå!let i samisk självbestämmande, och riktlhtjer
för nyttjande av kulturarv och traditionell kunskap blir
värderade i ett gemensamt nordiskt perspektiv.
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Mål:
3. Kaitlägga Sametingens politiska ståndpunkt vad gäller
självbestämmande, skyddande och nyttjande av samiskt
kulturarv och traditionell kunskap.
4. Ka1tlägga i vilka frågor som rör självbestämmande, skydd och
nyttjande av samiskt kulturarv och h·aditionell kunskap,
Sametingen redan nu innehar en gemensam ståndpunkt.
5: Kartlägga i villca frågor politiska ståndpunkt särskilt behövs,
med tanke på verksamheter, lagstiftningsarbete och
internationella processer i samband med kulturarv och
h·aditionell kunskap. Med det menas att man aktivt söker svar
på frågeställningar som uppstår när kulturai·v och h·aditionell
kunskap blir objekt för forskning och annan verksamhet, och i
lagstiftningsprocesser i olika stater och internationella forum
(bl.a. WlPO, Unesco, CBD). Målet torde vara att sametingen i
alla tre stater har samma ståndpunkt och viljeinriktning i dessa
frågor.
6. Utifrån dessa punkter enas om en gemensam ståndpunkt om
självbestämmande för innehåll, skydd och nyttjande av
kulturarv och traditionell kunskap.
7. Utforma en skyddssh·ategi och bilda ett förvaltningsorgan för
det samiska kulturaivet och traditionell kunskap/arbediehtu.
8. Insamla och utforma principer för fötvaltningen av knltumrv
och traditionell kunskap.

Åtgärder:
9. Initiera ett tre-årigt projekt för att genomföra målen.
10. Organisering av detta h·e-åriga projekt:
- Utnämna en politisk styrgrupp som leds av SPR, som
håller regelbundna arbetsmöten. Styrgruppen ska bjnda in
samiska kunskapsbämre av årbediehtu, näringsidkare,
experter på kulturarv, och andra samiska aktörer som
representerar större samiska grupper.
Bilda
en arbets-/faggrupp som leds av en projektledare,
och som genomför detta tre-åriga projekt.
I projektet har man möjlighet att nyttja extern expe1tis i olika juridiska
eller ämuesfelt.
Ansvarig: Alla Sametingeu

Handlingsplanens punkt 2.6

MÅL: Samordning av sametingsvalen.

SAMORDNING AV
SAMETINGSVALEN
Beslut:
1. Att Samisk parlamentai·isk råd tilsätter en utredning om
samordning av sametingsvalgene i Finland, Norge og
Sverige
Ansvarig: Sametinget i Sverige
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Handlingsplanens punkt 2.7

MÅL: Gemensam rovdjurspolitik

GEMENSAM ROVDJURSPOLITIK
Beslut:
I. Anordnas ett seminarie, där de ansvariga för
rovdjurspolitiken i de olika Sametingen inbjuds för att
fortsätta ett samarbete med gränsöverskridande
rovdjurspolitik.

2. Utvärdera det samiska samarbetet inom Interreg.
Ansvarig: Sametinget i Sverige

Handlingsplanens punkt 2.8
HÅLSA- OCH SOCIALTJENESTER

MÅL: Å sikre likeverdige samiskspråklige helse- og sosialtjenester
til den samiske befolkningen i grenseområdene på lik linje med
befolkningen for .wrig.
Beslut:
1. Fors0ke å få til en samarbeidsavtale mellom Finland, Norge
og Sverige, der målet er å aktivt få bmt hindrer for
grensesamarbeid, slik at man skal kunne sikre Jikeverdige
tjenester for samer <ler utgangspunktet er klientenes behov.

2. Särskilt arbeta för att få b01t gränshinder i
socialtjänster/barnevem. I alla dessa situationer ska man
särskilt ta hänsyn till samiska barns rättigheter och
särskilda behov.
Ansvarig; Alla Sametingen

Handlingsplanens punkt 2.9
TURISM

MÅL: Den enorme veksten i turismen i samiske områder
forutsetter at samisk kultur og den skj0re naturen i
nordområdene bevares, sikres og gj0res levedyktig. For
reiselivsakt0rer, som kommer utenfra til samiske områder for å
drive turistvfrksomhet, er det 110dvendig å lage og presentere
etiske retningslinjer/anbefalinger om hvordan samisk kultur i
all dets mangfold best kan presenteres, markedsfores og
benyttes positivt i turistvirksomhet. Også Samiske akt0rer
innen turisme beh0ver kollektive kriterier som er tilpasset
samiske områder, og som innbefatter ansvarlig og etisk
brerekraftig samisk turisme.
Beslut:
1. Kattlegging av samarbeid mellom samer/ samiske
reiselivsakt0rer i Finland, Norge, Sverige og Russland, slik
at disse kan involveres i planene om etablering av et
grenseoverskridende nettverk for samarbeid mellom
samiske alct01"er innen turistvirksomhet, Visit Såpmi, og i
planene om å lage en veiledning til samiske akt0rer innen
turisme om ansvarlig og etisk brerekraftig bruk av samisk
7 (10)
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kollektiv kulturarv og sertifikat om samisk turisme.
Utarbeide indikatorer om ansvarlig og etisk brerekraftig
turisme tiltenkt turistvirksomheter som har samislmet som
gruunlag.
2.

Innsamling av ressnrser av samiske tjenester basert på
sesongmessige og bransjemessig/sektoriell kompetanse der
ansvarlig og etisk brerekraftig turisme er i fokus.

3.

Kaitlegging av opplreringsbehov for samiske alct0rer som
er interresert i saken.

Ansvarig: Alla Sametingen

Handlingsplanens punkt 2.10

MÅL: Stärka samisk småbarnsfostran och utbildning.

SMÅBARNSFOSTRAN/UTBILDNING
Beslut:
I. Initiera samarbete med myndigheterna i Finland, Noge och
Sverige en gemensam nordisk utrending som har att mål att
underlätta för gränsöverskridande samarbete mellan skolor
i samiska gränsområden, och till att möjliggöra etablering
av gränsskolor i samiska områden.
2. Initiera i samarbete med myndigheterna i Norge, Finland
och Sverige ett utvecklingsprojekt som ska styrka kvaliteen
i samiska barnhage/förskola/småbarnsfostran. Projelctets
huvudmål är att avklara vad filosofin om samiska
bainehagepedagogik/småbarnspedagogik och didaktilc
Samisk bildning, språk, kultur och traditionell kunskap ska
transformerande till ny och modern tid och formen utgör
grnnde för filosofin om samisk samisk dauning, språk,
kultur og tradisjonell kUllllskap skal transfo1meres til ny og
moderne tid, og daune grunnlaget i filosofien om samisk
barnehage-/småbarnspedagogik.

3. Bruk av samiske digitale lreremidler skal vrere uhindret av
riksgrenser.
Sametingene skal sikre at digitalel0sninger som velges
ildce skal hindre grenseoverskridende brnk. Det blir
utnämnd en arbetsgrupp
Ansvarig: Sametinget i Norge

Handlingsplanens punkt 2.11

MÅL: Öka samiska ungdomars deltagande och inflytande.

SAMISK UNGDOMS DELTAGANDE OCH INFLYTANDE
Beslut:

I. Stödja ungdomspolitisk råd som blev etablerad av Samisk
parlamentarisk råd år 2011. Ungdomspolitisk råd ska
arbeta med ungdomspolitiska saker, och vara en
gemensam röst för samisk ungdom internationellt och i
8 ( 10)
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Sapmi.
2. Följa upp rekommendationerna från Samisk parlamentarisk

råds tredje samiska ungdomskonferens som ägde rum i
februari 2017 Tråante/Trondheim.
3, SPR-N främjar samiska lll1gdomars tillhörighet i det

samiska samhället.
4. Anordna gemensam samisk ungdomskonferens va1ia1111at
år. Nästa gång är 2020.

5. Ungdomspolitiska rådets ordförande och andra inbjudes till

Samisk parlamentarisk råd. Där de får möjlighet att
rapportera om sin verksamhet.

6. För att stärka samarbetet mellan SPR-S och SPR-N, är
SPR-N inbjuden att delta i SPR-S fysiska styrelsemöten
som en expe1t i ungdomsfrågor. samarbetet kommer bli
utvärderad i slutet av 2020.
SPR arbetsordning kommer att ändras följaktligen.
SPR-S kommer bjuda in representanter från varje
ungdomsorgan som de olika Sametingen har, till det
första styrelsemöte som Sametinget i Finland håller.
Efter det är ordförande för SPR-N eller dess ersättare
inbjuden till de fysiska mötena.
Ansvarig: Alla Sametingen
Handlingsplanens punkt 2.12

MÅL: Forvalta och utveckla samiska nationalsymboler.

SAMISKA NATIONALSYMBOLER
Beslut:
1. Anta regler för förval1ning av samiska nationalsymboler.
2. Anta riktlinjer för användande av samiska

nationalsymboler.
3. Anta samisk nationaljojk.

Ansvarig: Sametinget i Finland
Handlingsplanens punkt 2.13

MÅL: Forebygge grensehindringer.

GRENSEHINDRINGER I SAMISKE
OMRÅDER
Beslut:
1. I gangsette et arbeid med å identifisere konkrete
grensehindringer i samiske områder, med mål om å fj erne
og belgempe grensehindringer som bremser for samarbeid i
samiske områder.
2. Utvärdera det samiska samarbetet inom Interreg.

9 ( 10)
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Ansvarig: Sametinget i Norge

Handlingsplanens punkt 2.14

MÅL: Likestilling mellom kjimnene og seksuelle minoriteters
likeverd bedres.

JÄMSTÅLLDHET OCH
LIKABEHANDLING
Beslut:
1. St0tte effektivt de organisasjoner som arbeider med
likestilling og likeverd.

2. Se på mulighetene for å bidra til at det airangeres en
internasjonal urfolkskvinnekonferanse i Sapmi.
Ansvarig: Alla Sametingen

Handlingsplanens punkt 2.15

MÅL: Overvåke ulilce nasjonale og internasjonale prosesser.

RESURSUTNYTTJANDE OCH
MILJÖ
Beslut:
1. Overvåke ulike nasjonale og internasjonale prosesser
angående utnytting av natu1Tessurser i samiske områder og
i nordområdene generelt.

2. Förnyelse av Tana-fördragen
3. Ishavs-järnvägen
Ansvarig: Alla Sametingen

Handlingsplanens punkt 2.16

MÅL: Följa upp sannings- och försoningsprocesser i Norge,
Sverige och Finland.

SANNHET- OG FORSONING

Beslut:
1. Följa upp sannings- och försoningsprocesser i Norge,
Sverige och Finland
Ansvarig: Alla Sametingen
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

19-01-11

19-01-10

BRT

19-01-11

19-01-10

BRTH

19-01-15

ANWA

Vännäs kommun

5 .2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Vännäs kommun

5.2.1-2018-1462

Lst Västerbotten

Översyn av regional strategi för skydd av skog

5.2.1-2018-1473

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele kommun

19-01-07

19-01-16

LRT

5.2.1-2018-1499

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindlcraftpark
Isbillen-Kullmyran

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1500

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Hocksjön

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1501

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Storbrännkullen

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1502

Skogsstyrelsen

Förslag till ändring 29 § skogsvårdslagen

18-12-20

STFO

5.2.1-2018-1503

Lst Västernorrland

Berg- och moräntäkt Sörfors 14: I,
Sundsvalls kommun

19-01-07

19-0-08

ANWA

5.2.1-2018-1504

Lst Västernorrland

Bergtäkt Sunnestbyn I :3, Bräcke kommun

19-01-07

19-01-08

ANWA

5.2.2-2018-1514

Trafikverket

Ombyggnad av väg 829, delen Lövberga-Alanäs, 19-01-16
Strömsunds kommun

18-12-18

BRTH

5.2.1-2018-1515

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Liikavaara K nr 2

19-01-04

19-01-18

BRTH

7.2.1-2018-1519

Lst Västernorrland

Täkttillstånd för naturgms och berg Se! 30:2

19-01-16

ANWA

5.2.1-2018-1555

Lst Västerbotten

Fortsatt torvtäktsverksamhet samt markavvattning 19-01-10
För Rjnoret, sydost om Bastuträsk

19-02-05

LRT

7.2.2-2018-1607

Jordbruksverket

Ändring av SJVFS föreskrifter om rutin vid
Handläggn. av ärenden om stöd (SJVFS 2015:8)

19-02-08

19-02-18

ANWA

5.2.1-2018-1624

Näringsdep

En anpassning av bestämmelser om

19 -04-01

19-03-25

KHI

Kontroll i livsmedelskedjan till EU;s
Nya kontrollförordning Ds2018:41
5.2.2-2018-1626

Mätteknink

Forts att moräntäkt på Byn 14: I
Härjedalens kommun

19-01-26

19-01-23

BRTH

5.2.2-2018-1629

Älvsbyns kommun

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-03-01

19-03-25

KHI

5.2.1-2019-16

Lst Västemorrlnad

Ansökan om tillstånd till EWFS AB:s
vindkraftsanläggning i Botsmark

19-01-07

19-01-30

BRTH

7.2.1-2019-21

J ordbruksverket

Kostnader för hantering av EU-stöd 2018

19-02-01

a.a

INI

1.2.1-2019-22

Myndigheten för press,
radio och TV

Förslag till föreskrifter om mediestöd

19-01-18

19-01-18

SUID
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5.2.1-2019-23

Lst N onbotten

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-02-25

19-02-27

LRT

2.2.1-2019-25

Finansdep

Promemoria om höjd mervärdersskatt på
förevisning av naturområden

19-02-06

19-02-04

LRT

5.2.1-2019-48

Trafikverket

Om- och nybyggnad av E45, delen
Rensjön-Älvros

19-02-13

19-02-13

ANWA

5.2.1-2019-51

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Snöån nr I i Ludvika och Smedjebacken

19-02-11

19-02-06

ANWA

5.2.1-2019-52

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Maurliden nr I O11, Norsjö

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-53

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Sandliden nr I 006

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-54

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kankberg nr I 008

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.2-2019-57

Golder

Samråd bearbetningskoncession-projekt
Viken i Bergs kommun

19-02-06

19-02-04

BRTH

5.2.1-2019-62

Näringsdep.

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov
SOU2018:86

19-04-15

19-04-15

LRT

5.2.1-2019-89

Lst Västerbotten

Slutremiss täktansökan i Tavelsjö

19-02-01

19-01-29

ANWA

5.2.1-2019-90

Lst Jämtland

Förslag till belsut för bildande av natuneservatet
Källmyren

19-02-18

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-91

Skogsstyrelsen

Remiss av ordlista för naturvårdande skötsel

19-03-01

19-03-01

STFD

5.2.1-2019-93

Lst Västemonland

Uppförande och drift av max. 33 vindkraftverk,
Vindkraftpark Storåsen, Ånge kommun

19-02-21

19-02-25

LRT

5.2.1-2019-96

Lst Jämtland

Utvidgn.av natuneservatet Hotagen i Krokoms
och Strömsunds kommuner

19-02-20

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-98

Lst Västenonland

Ny översiktlan Härnösands kommun

19-02-12

19-02-14

BRTH

5.2.1-2019-102

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för
ny bro över Vuottasjohka, Gällivare kommun

19-03-01

19-03-01

BRTH

1.2.1-2019-106

Skolverket

19-02-20
Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och
Slutbetyg SKOLFS 201 I :123, SKOLFS 2011:157

19-01-20

BRTH

5.2.1-2019-108

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Bastuträsk - Bjurholms kommun 19-01-30

19-01-30

BRTH

5.2.2-2019-111

Svevia

Bergtäkt Valsjöbyn 1:112, Krokoms kommun

19-02-19

19-02-12

BRTH

5.2.1-2019-112

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Åkerlund 2:2, Skellefteå kommun 19-02-07

19-02-05

ANWA

5.2.1-2019-158

Umeå tingsrätt

V Attenverksameht för erosionsskydd i Lögdeälven
19-03-01
Vid Mo, Nordmalings kommun

19-02-28

BRTH

19-02-28

19-02-28

LRT

5.2.1-2019-167

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
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Björkdal nr 36, Skellefteå kommun
5.2.1-2019-168

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teugernr 1001, Älvsbyns kommun

19-02-28

19-02-20

LRT

5.2.1-2019-169

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teuger nr I 002, Piteå och Älvsbyns kommuner

19-02-28

19-02-22

ANWA

5.2.1-2019-173

Lst Norrbotten

Norrbottens klimat- och energistrategi

19-03-31

19-03-29

ANWA

5.2.2.-2019-232

SWECO

Bygge av 170 kv ledning mellan station Bodbyn
Och naystation Robertsfors

19-03-18

19-03-22

LRT

5.2.1-2019-234

Post-och telestyrelsen

PTS förslag till allmänna råd om den svenska
Frekvensplanen

19-03-08

19-02-07

LRT

5.2.1-2019-235

Lst Västerbotten

Ansökan om tillstånd till bergtäkt, Ledäfors
Vindelns kommun

19-02-28

19-02-27

BRTH

5.2.2-2019-239

Pajala kommun

Bygglov för vindmätarruast T ornefors 4: I

19-02-195

19-0219

ANWA

5.2.1-2019-247

Lst Norrbotten

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan
för Luleå centrum

19-03-01

19-03-04

LRT

5.2.1-2019-319

Lst Jämtland

Granslmingav detalplan Klövsjö 5 :289
"Lillbäcksvallen" efter rev. av planförslag

19-02-28

19-03-13

ANWA

5.2.1-2019-327

Lst Västernorrland

Fortsatt berg- och moräntäkt Loviken I :9,
Sundsvalls kommun

19-03-22

19-03-21

BRTH

8.2.1-2019-331

Utbildningsdep

Betänkande: Att förstå och bli förstådd - ett
reformerat regelverk för tolkar i talade
språk SOU 2018:82

19-05-20

19-05-20

MAAL

5.2.2-2019-344

Trafikverket

Elektrifiering av Tvärbanan mellan Hällnäs och
Lycksele, Vindelns- och Lycksele kommuner

19-03-29

19-04-02

BRTH

1.2.1-2019-345

Kulturdepartementet

Promemorian Förslag till en nationell institution
För mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4

19-05-22

19-05-21

SUID

5.2.1-2019-365

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd

19-03-28

19-03-26

BRTH

Kuosanen nr 3, Kiruna kommun
5.2.2-2019-411

Trafikverket

Anläggning av Norrbotniabanan, Järnvägsplan 06, 19-04-08
delen mellan Grandbodarna-Södra lnnervik i
Skellefteå kommun samt ombyggnad av väg 821
och 826

19-04-08

BRTH

5.2.1-2019-412

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Klintforsliden nr I 001, Skellefteå kommun

19-04-01

19-03-29

BRTH

5.2.2-2019-428

Robertsfors kommun

Detaljplan för del av Norum 2:14, Norrfjärden,
Robertsfors kommun

19-03-25

19-03-19

ANWA

5.2.2-2019-431

Trafikverket

Anläggning av rastplats vid Luossavaara,

19-04-15

19-04-12

BRTH

5.2.2-2019-434

Lst Norrbotten

Fördjupad översiktsplan för Hertsön, Lerbäcken,
Luleå kommun

19-04-23

19-04-23

ANWA
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5.2.2-2019-438

Sorselek kommun

Fördjupade översiktsplaner i Anunarnäs och
Blattnicksele

19-05-03

19-04-18

LRT

5.2.2-2019-451

Havs- och vatten

Granska förslag till havsplaner för Sverige

19-06-14

19-06-12

BRTH

Samråd föreskriftsändring om företagsstöd,
Projektstöd och miljöinv. SJVFS 2016:19

19-04-05

19-04-05

INI

Ansökan im undersölrningstillstånd

19-04-10

19-04-04

ANWA

19-04-03

LRT

Myndigheten
7.2.2-2019-454

Jordbruksverket

5.2.1-2019-456

Bergsstaten

Luossvaara nr 1, Kiruna kommun
5.2.2-2019-457

EMCON

Täktverksameht Grönåker 1:17,
Bjurhohns kommun

5.2.1-2019-463

Lst Västernorrland

Ansökan om slutliga villkor till skydd för
Rennäringen vid Sidensjö vindkraftpark

19-04-01

19-04-01

ANWA

5.2.1-2019:465

Lst Västernorrland

Virkesterrninal, Byn 2:12, Härjedalens konunun

19-04-16

19-04-04

ANWA

5.2.1-2019-466

Lst Västernorrland

Fortsatt täkverksamhet Ö 1:161. Gubbyn i
Ånge kommun

19-04-12

19-04-08

ANWA

5.2.1-2019-468

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele konunun

19-04-25

19-0-18

LRT

5.2.1-2019-469

Bergsstaten

Ansökan om undersökniugstillständ
Stenuddberget nr2

19-04-05

BRTH

8.2.1-2019-470

Kulturdep

Remiss av Institutet för språk och folkminnens
Rapport; Språkcentrum för nationella minoritetsSpråk

19-06-17

19-06-24

MAAL

5.2.1-2019-473

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Råsele 2:38,
Vilhelmina konunun

19-04-15

19-04-15

ANWA

5.2.1-2019-474

Trafikverket

Samrådsremiss Överhömäs

19-06-05

12.2.1-2019-482

Skolverket

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller
Kunskapsområdet sex och samlevnad

19-04-23

19-04-11

lMST

5.2.1-2019-484

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd för grundvattenuttag i
Sandfors vattentäkt, Skellelefteå kommun

19-05-02

19-05-02

ANWA

5.2.2-2019-490

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på Fjälhnarkhöjden

19-04-18

19-04-16

ANWA

5.2.2-2019-491

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på StorrisBerget

19-04-18

19-04-16

ANWA

5.2.2-2019-492

SWECO

Ombyggnation av Umeå Energis kraftledningar i
anslutn till ställverkt/transformatorstation
Stomorrfors

19-04-22

19-04-10

BRTH

5.2.1-12019-494

Bergsstaten

Ansökan om undersökniugstillständ
Svergoträsk 2, Sorsele konunun

19-04-26

19-04-10

BRTH

Mark-o miljödomstolen

Tillstånd för biologisk miljöäterstäl1ning av
Juktån, sträckan Tjangarn -Gurmarn

a.a

ANWA

5.2.1-2019-496

Umeå
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5.2.1-2019-504

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Högbränna nr 3 i Arvidsjaur och Skellefteå
Kommuner

19-05-02

19-04-11

BRTH

1.2.1-2019-518

Skolverket

Förslag på ändring i SKOLFS 2011:142 om
Uppgiftsinsamling från huvudmännen inom
skolväsendet m m

19-05-02

19-05-02

ANTA

5.2.2-2019-535

SvevindAG

Elanslutning med en 150 kV-ledning mellan
Etapp 3B av Markbygdens vindkraftsanläggn.
och Dubblabergen

19-05-13

19-05-21

LRT

5.2.1-2019-531

Pajala kommun

Bygglov Anttis

19-04-23

ANWA

5.2.1-2019-539

Umeå kommun

Umeås lokala miljömål

19-06-21

5.2.2-2019-540

Sweco Group

Vindpark Blisterliden

19-05-10

I 9-05-09

LRT

5.2.2.-2019-541

Trafikverket

Vattenverksamhet i Dainaksundet, väg 635,
Arjeplogs kommun

19-05-03

19-05-03

ANWA

5.2.1-2019-555

Lst Västernorrland

Sammanfattande redogörelse Åsele kommun

8.2.2-2019-585

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele och
Gargnäs

19-06-05

a.a

LRT

5.2.1-2019-592

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Brännannr 1001

19-05-29

19-05-27

BRTH

5.2.1-2019-592

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgat täktverksarnhet av berg
Och morän Nordanås, Skellefteå kommun

19-06-03

19-06-03

BRTH

5.2.1-2019-598

Region Västernorrland

Västernorrlands nya regionala utvecklingsstrategi 19-09-30

5.2.1-2019-599

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Souvdåive I :5 och I :8 i
Malå kommun

19-06-03

19-05-24

ANWA

5.2.2-2019-627

Vatternnyndigheten

Samråd om viktiga vattenfrågor

19-11-01

6.2.1-2019-636

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets föreskrifter om plan av
Besiktning före och efter slakt

19-05-15

SLG

5.2.2-2019-637

Renewables

Vindkraftpark Röjmyrberget

19-06-12

19-06-12

ANWA

5.2.1-2019-640

Lst Västerbotten

Ny täktverksamhet från upplag med sprängsten
och naturgrus, Storumans kommun

19-06-02

19-06-10

ANWA

5.2.1-2019-641

Lst Västerbotten

Svevia AB:s fortsatt bergtäkt inom Örträsk 8,5,
16.1 Lycksele kommun

19-06-10

19-06-10

BRTH

5.2.2.-2019-642

WSP

Befintlig 20 kV luftledning mellan Vargfors Grytfors

19-05-24

19-05-21

ANWA

5.2.2-2019-643

WSP

Befintlig 150 kV luftledning mellan VargforsGallejaur

19-05-24

19-05-21

ANWA

5.2.2-2019-644

Lst Jämtland

Rev. av översiktsplan för vindkraft -

19-05-24

19-05-21

ANWA

5 ( 11)

·""#,1,.,,,=
\.&
::

2019-10-28--30

Dm

/:

Från

Svar
Senast

Ärende

Exp

Hand!

Strömsunds kommun
19-05-28

LRT

19-06-04

19-05-24

ANWA

Ansökan undersökningstillstånd
Ledafat nr 200

19-06-04

19-05-24

ANWA

Lantmäteriet

Samiskt namn i Grannäs, Sorsele kommun

19-09-09

19-09-05

INVA

5.2.1-2019-671

Bergsstaten

Ansökan undersökningstillstånd
Näsberg nr 1001

19-06-10

19-06-10

BRTH

5.2.2-2019-674

Pajala kommun

Förhandsbesked för fritidshus Parkalompolo I :96 19-05-22

19-05-15

ANWA

5.2.1-2019-683

Lst Västernorrland

Moräntäkt i Ånge

19-06-10

19-06-10

BRTH

6.2.1-2019-689

Näringsdep

Förvärv av markområde i Arjeplogs konrmun

19-06-07

19-06-05

LRT

5.2.1-2019-692

Lst Västerbotten

Swerock AB:s ansökan om fortsatt moräntäkt
I Storumans kommun

19-06-24

19-06-17

BRTH

5.2.1-2019-695

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgat täktverksamhet, Flurkmark
och Fällforsån i Umeå kommun

19-06-24

19-06-18

BRTH

5.2.2-2019-696

Bergs kommun

Översiktsplan Härjedalens kommun

19-07-15

19-06-25

LRT

5.2.2-2019-697

Lst Jämtland

Konrmuntäckande översiktsplan för Härjedalens

19-06-28

19-06-24

LRT

5.2.2-2019-652

Talga

Provbrytning Niska

5.2.2-2019-653

Bergsstaten

Ansökan undersökningstillstånd
Ledfat nr 100

5.2.1-2019-660

Bergsstaten

8.2.1-2019-666

Kommun

5.2.1-2019-700

Finansdep.

Scandinavian Mountain Airports ansökan om att
Bli en internationell unionsflygplats

19-06-17

19-06-19

BRTH

5.2.2-2019-701

Pajala konrmun

Bygglov för nätstation Tärendö 6:1

19-06-03

19-05-22

ANWA

5.2.2-2019-702

Reaxter AB

Fortsatt och utvidgat bergtäkt inom As-Backen
Il.I, 11.2,Ås-Hov 1:7, Torsta 1:15

19-06-18

LRT

5.2.2-2019-704

Ragunda konrmun

Delaljplan för del av Stugubyn 3: 114

19-06-14

19-06-14

BRTH

5.2.1-2019-706

Lst Västernorrland

Utvidgning Kärmsjöbäckens naturreservat

19-08-20

19-08-20

ANWA

5.2.1-2019-712

Lst Västernorrland

Böle slambehandlingsanläggning, Ragunda

19-06-17

19-06-14

BRTH

5.2.1-2019-719

Umea tr, mark- och

Uttag och bortledning av grundvatten vid
Klubbviken, Luleå konrmun

19-06-27

19-06-19

LRT

miljödomstolen
5.2.2-2019-723

Naturvårdsverket

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivn.
Nv:S hantersåtgärder för jätteloka och jätte
Balsamin

19-06-18

19-06-18

LRT

5.2.2-2019-724

Trafikverket

Anläggande av Norrbotniabanan, jvgsplan 04,
Robertsfors-Ytterbyn

19-07-02

19-06-18

BRTH

5.2.2-2019-725

Trafikverket

Ny E4 Kongberget-Gnarp

5.2.1-2019-734

Lst Järntland

Naturreservat Rödde, Krokoms konrmun

19-07-05

19-06-19

ANWA

6 ( 11)

·' :::
\ll\
::

2019-10-28--30

"#41~

Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Hand!

5.2.1-2019-746

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
i Storumans kommun

19-06-26

19-06-19

ANWA

5.2.1-2019-747

Naturvårdsverket

Förslag på nya föreskrifter om vilt som
tillfaller staten

19-08-27

19-08-30

STFO

5.2.2-2019-751

Taiga Graphene

Brytning av grafit i Nuunasvaara Södra

19-07-10

19-07-05

ANWA

5.2.1-2019-752

WSP

Vattenverksamhet - Rengård kraftverk

19-08-19

19-08-23

LRT

5.2.1-2019-753

WSP

Vattenverksamhet - Grytfors kraftverk

19-08-19

19-08-23

LRT

5.2.2-2019-754

AfConsult

Rossöns slambehandlingsanläggning

19-06-28

19-06-18

BRTH

5.2.2-2019-756

ÅF lnfrastructure

Fortsatt verksamhet vid slambehandlingsAnläggningar i Harmnerdal

19-06-26

19-06-18

BRTH

5.2.1-2019-758

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd

19-07-08

19-06-20

ANWA

Mertainen nr 3, Kiruna kommun
5.2-1-2019-760

Riksantikvarieämbetet

Nationell världsarvsstrategi

19-08-19

19-08-20

ANWA

5.2.1-2019-767

Lst Västerbotten

Naturreservat Dakota. Lycksele kommun

19-08-15

19-08-14

ANWA

5.2.10-2019-768

Lst Västerbotten

Sörhedens naturreservat i Nordmalings konunun

19-08-15

19-08-14

ANVA

5.2.2-2019-771

Trafikverket

19-07-01
Ombyggnad av väg E45 och anläggning av
Ny bro vid NLC-terminalen, Storumans konunun

19-06-25

LRT

5.2.2-2019-782

Envix Nord

Bergtäkt Manjaur, Vindelns kommun

19-07-01

ANSA

5 .2.2-2019-786

N orconsult Ab

Detaljplan för del av fastigheten Kurrokvejk
2:7 m fl

19-07-22
19-09-24

LRT

5.2.1-2019-802

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Stormyrheden nr 101 , Lycksele konunun

19-06-20

BRTH

5.2.1-2019-803

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Udden nr 201, Norsjö konunun

19-07-17

19-06-20

BRTN

5.2.1-2019-812

Östersunds kommun

Nybyggnad av en bostadshus Hökbäck I: 11

19-07-08

19-06-26

LRT

5.2,2-2019-814

Trafikverket

Ombyggnad av El0 delen Avvakko-Lappesuando 19-07-23

19-07-05

ANWA

1.2.2-2019-836

Utbildningsdep.

Regeringens forskningspolitik

19-10-31

19-10-31

ANTA

5.2.1-2019-837

Lst Västerbotten

Tillägg till översiktpslan LIS, Vännäs kommun

19-08-15

19-08-12

BRTH

6.2.2-2019-838

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets förslag till föreslaifter om
Planering av besiktning före och efter slakt

19-07-03

18-07-02

KHl

5.2.1-2019-846

Lst Norrbotten

Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten

19-09-02

19-09-02

ANWA

5.2.2-2019-848

Ramboll

Återvinning av jordmassor från f.d Kiruna
Skjutbana inom det nya golfbaneområdet

19-08-25

19-08-26

LRT

5.2.2-2019-849

WSP

Förlängning av nätkoncession för befmtlig 20 kV 19-08-30

19-08-23

ANWA
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Luftledning Vargfors-Grytfors i Norsjö och
Arvidsjaurs kommuner
19-07-04

ANWA

19-09-01

19-08-28

LRT

Samråd inför avstyclming för ny byggnad av
Ett fritidshus Petbergsliden I: 11

19-07-10

19-08-06

LRT

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden nr 101, Vilhelmina kommun

19-08-08

19-08-08

ANWA

5.2.1-2019-878

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Fäboliden nr I 02, Vilhelmina kommun

19-08-08

ANWA

5.2.2-2019-879

Lst Norrbotten

Uppdatering av tematiskt tillägg Strandskydd och landskapsutveckling- till
Översiktsplan för Jokkmokks kommun

19-09-02

19-09-06

ANWA

5.2.1-2019-889

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sarvisto nr I, Pajala kommun

19-09-09

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-890

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kalliomaa nr I, Pajala konunun

19-09-09

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-891

Lst västernorrland

Bergtäkt inom fastigheten Tännäs kyrkby

19-08-23

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-892

Lst Västernorrland

Bergtäkt Guxås2:2, Sollefteå konunun

19-08-16

19-08-13

BRTH

5.2.2-2019-893

Näringsdepartementet

Sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken

19-10-01

5.2.1-2019-896

Naturvårdsverket

Vägledning om buller från vindkraftverk

19-09-27

19-09-25

LRT

5,2,1-2019-901

Lst Norrbotten

Sanunanfattande redogörelse enligt Planoch bygglagen gällande Piteå kommun

19-09-09

19-09-12

ANWA

5.2.2-2019-902

Mätteknik

Utvidgad berg- och moräntäkt Getingfors 1:1,
Bräcke kommun

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-905

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Paubäcken nr 103 Lycksele kommun

19-08-13

BRTH

5.2.1-2019-907

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Björkdal nr 37, Skellefteå kommun

19-08-16

19-08-16

LRT

5.2.1-2019-909

Lst Dalarna

Vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals konunun

19-09-30

19-09-27

ANWA

5.2.2-2019-910

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Hössjön I :4,
Strömsunds kommun

19-08-08

LRT

5.2.2-2019-911

LrfKonsult

Utökad befintlig djurhållning Tväråträsk 9:1,
Vindelns kommun

19-08-31

19-08-30

ANWA

5.2.1-2019-914

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäktverksamhet
Ledåfors, Vindelns kommun

19-09-01

19-08-27

BRTH

5.2.1-2019-915

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Flurkmark och

19-08-28

19-08-22

BRTH

5.2.1-2019864

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Storjuktan nr I 08

5.2.2-2019-866

Lst Jämtland

Styre!- en del av den svenska krisberedskapen

5.2.2-2019-867

Älvsbyns kommun

5.2.1-2019-877
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Fällforsån, Umeå kommun
4.2.1-2019-916

Kulturdep

Långsiktighet och stadga i arbetet framåtEn myndighet för romska frågor Ds 2019: 15

19-11-01

19-10-31

ELOM

5.2.2-2019-920

Ragn-Sells

Edfäst avfallsanläggning

19-08-30

19-08-27

LRT

1.2.6-2019-921

Näringsdep
Arbetsmarknadsdep

Sakråd om Europeiska regionala utvecklingsFonden ERUF, EST+ och EHFF

19-09-27

5.2.2-2019-956

Vattenfall

Lågspänningskabel Klippen-Storuman

19-08-15

19-08-09

ANWA

5.2.1-2019-963

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid gällande täktVerksamhet Digerbergsliden, Ragunda kommun

19-09-02

19-09-02

BRTH

5.2.2-2019-973

Pajala kommun

Ansökan om strandskyddsdispens för
Ersättningsbyggnad/utebastn Männikkö 2:2

19-08-15

19-08-14

LRT

5.2.1-2019-983

Lst Jämtland

Naturreservatet Mörtsjöberget, Strömsunds
Kommun

19-09-12

19-09-12

ANWA

6.2.1-2019-985

Lst Norrbotten

Ansökan om vite 71 § rennäringslagen,
Ta bort renar från Stenträsk 2: 12

19-08-16

19-08-15

LRT

5.2.2-2019-986

OX2

Planerad vindkraft vid Smygheden,
Skellefteå konnnun

19-09-09

BRTH

5.2.2-2019-987

OX2

Planerad vindkraft vid Källbomark,
Skellefteå kommun

19-09-11

BRTH

5.2.2-2019-995

Mätteknik AB

Bergtäkt Funäsdalen 78:3, och 24:26

19-09-06

19-09-06

BRTH

5.2.1-2019-1002

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Parkijaure nr 6, Joklanokks kommun

19-09-16

19-09-17

ANWA

5.2.1-2019-1021

Lst Västerbotten

Bergtäkt Orrliden 1:32Skellefteå-Nyliden 1:32

19-09-12

2019-09-10

LRT

5.2.1-2019-1065

Utbildningsdep

Ändring av säkerhetsföreskrifter för
Verksamheten vid Esrange

19-10-11

19-10-11

LRT

5.2.1-2019-1038

Myndigheten för
Samhällsskydd o
Beredskap

Förslag på områden av riksintresse
för totalförsvaret

19-10-30

19-10-28

LRT

5.2.2-2019-1034

Försvarsmakten

Arvidsjaurs övnings- och skjutfält

19-10-11

ANWA

5.2.1-2019-1031

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden Södra nr 101,
Åsele och Vilhelmina konnnuner

19-09-10

BRTH

5.2.1-2019-1053

SWECO

Ny 150 kV kraftledning Svartbyn-Lerbäcken,
Bodens och Luleå kommuner

19-10-11

19-10-07

LRT

5.2.1-2019-1047

Lst Västernorrland

Fortsatt berg- och moräntäkt Laxjsjön i Timrå

19-10-03

19-09-23

BRTH
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5.2.1-2019-1082

Umeå tingsgrätt

Ny vägbro över Vuottasjobka mm i
Gällivare kommun

19-10-15

19-10-15

BRTH

5.2.1-2019-1084

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kristineberg nr 1021, Lycksele kommun

19-10-12

19-10-10

BRTH

5.2.2.2019-1089

Tyrens

Ny gång- och cykelväg i K.ittelfjäll, delen
Kittelfjäll-Mataffären etapp I

19-09-28

19-10-09

ANWA

5.2.2-2019-1138

Ängesbäcken lantbruk

Sanu·åd Ängesbäckens lantbruk

19-10-14

ANWA

5.2.2-2019-1139

Lst Västerbotten

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

19-10-21

19-10-21

LRT

5.2.1-2019-1148

Lst Västernorrland

Ny bergtäkt i Linsell 17:6, Hätjedalens kommun

19-10-16

19-10-22

LRT

5.2.1-2019-1154

Lst Jämtland

Bildande av naturreservat Älgsjöberget,

19-10-23

19-10-23

LRT

Bergs kommun

5.2.1-2019-1155

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Goddevarri nr I OI, Kiruna kommun

19-10-18

19-10-16

BRTH

1.2.1-2019-1156

Skolverket

Föreskrifter om nationella prov läsåret 2020/2021 19-10-18

19-10-17

AINE

5.2.1-2019-1172

Miljödep

Betänkandet Sveriges miljöövervakning - dess
uppgift och organisation för en god miljöförvaltning SOU 2019:22

5.2.2-2019-1176

Envigo

Moräntäkt Bjurliden 1 :298, Skellefteå kommun

19-10-21

BT

5.2.1-2019-1182

Lst Västernorrland

Berg- morän-L och sandtäkt Stugubyn 6: 16,
Ragunda kommun

19-10-31

5.2.1-2019-1183

Bergsstaten

Ausökan om undersökningstillstånd
Storberget nr 2, Skellefteå kommun

19-10-24

19-10-25

LRT

5.2.1-2019-1184

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lillkågeträsk nr I, Skellefeteå kommun

19-10-28

19-10-21

BRTH

5.2.1-2019-1192

Lst Västerbotten

Tillstånd till wpd Onshore Klöverbergets AB
Vindkraftanläggningi Skellefteå kommun

19-10-14

5.2.1-2019-1193

Bergsstaten

Ansökan om överlåtelse av undersöknings-

19-10-15

19-10-14

ANWA

Ansökan om undersökningstillstånd
Stenberget nr 5, Lycksele kommun

19-10-31

19-10-28

ANWA

Långsiktiga former för att kontinuerligt följa

19-10-14

avvaktar

MSM

19-10-28

ANWA

TilJstånd från Kiruna Iran AB till Talga Battery
Metals aB
VAthanvaara nr I 02, Masugns byn nr I 02
5.2.1-2019-1194

Bergsstaten

I 0.2.2-2019-1198 Scialstyrelsen

De nationella minoriteternas situation inom

Socialstyrelsens versamhetsområde
5.2.2-2019-1201

Makadam AB

Planerad täktverksamhet Berttjärn 1:7, Umeå

I 9-10-29

7.2.2-2019-1206

Jordbruksverket

Förslag om ändring av föreskrifter om ansökan
Om jordbrukarstöd SJVFS 2015:2

19-10-25
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5 .2.1-2019-1207

Försvarsmakten

Riksintressen för totalförsvarets militära del

19-11-13

5.2.2-2019-1215

SWECO

Vindpark Fjällberg, Lycksele kommun

19-10-31

19-10-28

LRT

5.2.2-2019-1216

SWECO

Vindpark Honunyran, Lycksele kommun

19-10-31

19-10-28

LRT

5.2.1-2019-1219

Trafikverket

Ombyggnad av EI0 delen Morjärv- Västra
Svaitbyn i Kalix och Överkalix kommuner

19-10-21

19-10-16

ANWA

5.2.2-2019-1222

Luleå kommun

Översiktsplan för Luleå kommun

19-12-08

5.2.2-2019-1237

SWECO

Tillstånd för fiskodling samt uttag av vatten i
Ströms vattudal, Postviken

19-11-08

8.2.1-2019-1240

Lantmäteriet

Önskad narnnredovisning av Piteälven i
Västerfjäll, Arjeplogs konunun

20-01-13

8.2.1-2019-1241

Lantmäteriet

Önskad narnnredovisning av Stortoppen el.
Svensk stortoppen i Sulitelma, Arjeplogs kommun

5.2.1-2019-1260

Lst Västerbotten

Fäboliden Il vindkraftspark i Vindelns kommun
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19-11-17

INBJUDNINGAR
Anmälda till styrelsen den 28 -30 oktober 2019
Dnr
Ärende

1~4.f
Beslut

CE:rvfFOK Centrum för mångvetenskaplig forsknig om rasism; Uppsala
Klimatframtider Workshop - Climate Futures Workshop 2019-11-13 i Uppsala
Finnish Heritage Agency
ICH Seminar in Finland 2019-10-31-11-02
Hälsinglands museum
Seminarium"Att bevara och förmedla den romsta minoritens ku1turarv2
2019-11-19 i Hudiksvall

Kristna fredsrörelsen
Seminarium "Urfolk; upprättelse och rättigher" 2019-10-26 i Sigtuna
Länsstyrelsen Norrbotten
Inbjudan till samverkansträffar ang fjällfiskefrågor
2019-10-14 i Jokkmokk, 2019-10-15 i Gällivare, 2019-10-21 i Kiruna
Länsstyrelsen Västerbotten
Till Per-Olof Nutti
Möte med statliga myndigheter hos Landshövding Magdalena Andersson
2019-11-11 i Umeå

ATaube

Naturvårdsverket
Bilateral meeting on EU Nature Directive 2019-11-04-05 in Stockholm

Nordiska Museet
Vernissage u Arktis- medan isen smälter" 2019-10-09 i Stockholm
Nordiska Ministerrådet
Paneldiskussion 2019-10-30 i Stockholm
A Nordic Foreign Ministers'Panel Discussion on the role of the
Nordic countries in the Arctic"

SPR;
T AJuuso
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Region Norrbotten
Centralt samråd samiska organisationer2019-11-05 i Luleå
REXSAC
Till Per-Olof Nutti
Workshop 2 Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige- går det att förena?
2019-11-06 i Kiruna
Såmiraddi m fl
6th Arctic Leaders' Summit 2019-11-13-15 in Rovaniemi

Troms fylkeskommune
Samekonferens 2019" Kulturell ba,rekraft i reindrifta" 2019-11-25-26 i Tromsö

Umeå universitet
Paneldebatt vid MR-dagarna "Rätten till hälsa" 2019-11-14

B Sparrock

1
':',
1J

\#t

Samediggi
Satnedigge Satniediggie Saemiedigkie Sametinget

den egna kulturen om hälsa och ohälsa, upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonalen har
bristande kulturkompetens och hälso-och sjukvårdens organisation. Renskötsel är ett fysiskt
krävande arbete och i jämförelse med andra yrkeskategorier inom bygg-, industri- och transportsektorn föreligger det högre förekomst av muskuloskeletala symtom från armbågar, händer- och
handleder och ländrygg hos renskötande män.
I slutrapporten Personer med funksjonsnedsette/se med samisk bakgrunn (2018) framtagen av
Nordens Välfärdscenter framkommer att personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre
hälsa, jämfört med övrig befolkning." Därutöver har samer med funktionsnedsättning sämre hälsa
jämfört med personer med funktionsnedsättning utan samisk härkomst.
I Sverige finns begränsad forskning om samers hälsosituation, något som bland annat påpekats av FN
och OECD.13 Det finns ett stort behov av fortsatt forskning inom hela hälsoområdet, genomförd
tillsammans med den samiska befolkningen utifrån urfolksmetodologi. För att säkra forskningsområdets relevans och legitimitet arbetar Sametinget för ett införande av etiska riktlinjer för samisk
forskning.

12

Dahlberg, Anna och Bergström, Jonas (2018), Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn.
Nordens välfärdscenter.
13
Runt, Paul (2007), Repor/ oj the speciel rapporteur on the right oj evayone to the eryjoyment oj the highest
attainab!e standard afpysical and mental health. Mission ta Sweden, Human Rights Council, FN, paragraf 55;
Lin/äng the Indigenous Sami People with Regional Development in Siveden, OECD Rural Policy Reviews,
OECD (2019), s.50ff.
11

Innehåll
1

Inledning .......................................................................................................................................... 4

2

Syfte med programmet ................................................................................................................... 4

3

Bakgrund ......................................................................................................................................... 5

4

Rätten till hälsa ................................................................................................................................ 6
4.1

Nationell lagstiftning ............................................................................................................... 6

4.2

Internationella konventioner och deklarationer ..................................................................... 7

4.2.1

FN:s deklaration för urfolkens rättigheter ...................................................................... 7

4.2.2

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) ....................................... 8

4.2.3

FN :s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ..................... 8

4.2.4

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ............................... 9

4.3

Framåtblickande ...................................................................................................................... 9

5

Vad vi vet om samers hälsa ........................................................................................................... 10

6

Samisk hälsosyn - hälsans dimensioner ........................................................................................ 12

7

Vision och övergripande mål ......................................................................................................... 13
7.1

Vision ..................................................................................................................................... 13

7.2

Övergripande mål .................................................................................................................. 13

8

Prioriterade utvecklingsområden .................................................................................................. 14
8.1

Språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård, elevhälsa och omsorg ............................... 14

8.2

Folkhälsoarbete ..................................................................................................................... 14

8.3

Forskning ............................................................................................................................... 15

8.4

En tillgänglig vård .................................................................................................................. 15

8.5

Inflytande .............................................................................................................................. 16

8.6

Ökad mångfald och tolerans i det samiska samhället.. ......................................................... 16

8.7

Nationellt samiskt hälsocentrum .......................................................................................... 16

8.8

Sanningskommission ............................................................................................................. 17

8.9

Implementera urfolksdeklarationen ..................................................................................... 17

9

Sametinget och omvärlden ........................................................................................................... 18

9.1

Samverkan ............................................................................................................................. 18

10

Genomförande .......................................................................................................................... 18

11

Referenser ................................................................................................................................. 19

2

3

1

Inledning

Sametingets hälsopolitiska program är långsiktigt och tar sikte mot en god hälsa för urfolket samerna,
oavsett livssituation, och en språk- och kulturanpassad vård och omsorg för samer i Sapmi/Sabme/
Sabmie/Saepmie och hela Sverige.
Forskning och andra studier visar på vikten av ett språk- och kulturanpassat bemötande inom vård
och omsorg. 1 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att samer är en heterogen grupp som består av
individer med olika erfarenheter, förutsättningar och behov i livets alla stadier. Det som är viktigt för
en individ kan vara oviktigt för en annan. Målet är i första hand en vård och omsorg som tar hänsyn
till den samiska patientens individuella behov.'
Så länge vi är friska handlar hälsa till största del om vad vi har och vad vi saknar i vår vardag. Det
hälsopolitiska programmet tar som utgångspunkt att hälsan består av en materiell, en mental/andlig
och en social dimension. Vi har en holistisk syn på människan och vill betona varje människas andliga,
sociala, kulturella och materiella resurser-liksom komma ihåg hennes historia och framtid.
Vi konstaterar att det samiska perspektivet saknas i den nationella lagstiftning som berör hälsa,
liksom att urfolksdeklarationen ännu inte har implementerats i myndigheter, regioner, kommuner.
Detta program är ett underlag för påverkan, dialog och samarbete med välfärdssystemets olika
aktörer.
Samverkan är avgörande för att uppnå det hälsopolitiska programmets intentioner. Det gäller
externt, med det övriga samhället, men också internt- inom Sametinget. Samers hälsa och
föreliggande hälsoprogram är en angelägenhet för det samiska folket, Sametingets plenum och
samtliga nämnder.
Sametinget saknar i dagsläget uppdrag från regeringen som relaterar till hälsa. Vi uppmanar därför
regeringen att ge ett sådant uppdrag till Sametinget med medföljande medel, vilket möjliggör
implementering av det hälsopolitiska programmet.
Sametingets hälsopolitiska program har tagits fram i samarbete mellan Sametingets hälso-, äldreoch idrottsnämnd och Kunskapsnätverketför samisk hälsa där regionerna Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Härjedalen och Dalarna ingår.

2

Syfte med programmet

Syftet med programmet är att tydliggöra Sametingets viljeinriktning i frågor som rör det samiska
folkets hälsa. Därmed tar Sametinget ansvar för att definiera, utveckla och stärka förutsättningarna
för en god hälsa hos alla samer.

1

Daerga, L. (2017). Att leva i två världar - hälsoaspekter bland renskötande samer. Umeå: Umeå universitet.

2

Ten webbenkät riktad till samer och genomförd av Kunskapsnätverket för samisk hälsa under hösten 2018
svarade drygt 80 procent att samisk språk- och kulturkompetens hos behandlare skulle underlätta "mycket" eller
"ganska mycket" för dem när de sökte vård. Bland renskötare var motsvarande siffra 90 procent.

4

3

Bakgrund

Samernas ställning som urfolk förpliktigar till självbestämmande, jämlikhet och en kulturellt anpassad
utveckling av hela hälsoområdet. Detta tydliggörs främst i internationella överenskommelser, men
även i nationell hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Sametinget konstaterar att kunskapen om samers hälsa är begränsad, vilket skapar utmaningar i
relation till samers rätt till både en jämlik hälsa och en jämlik vård. Det innebär att den forskning som
berör samers hälsa bör stärkas, men också att etiska riktlinjer behöver etableras för hur sådan
forskning ska ske.
I Sametingets livsmiljöprogram Eollinbiras 3 poängteras att "ur ett samiskt perspektiv är allo frågor
miljöfrågor- eftersom miljön berör allo aspekter av våra liv och vår omgivning." Denna helhetssyn
innebär att om naturen skadas, skadas vår kultur, livsmiljö och vår hälsa. År 2009 sammanställdes på
uppdrag av Sametinget en kunskapsöversikt över samernas hälsosituation i Sverige. 4 Kunskapsöversikten lyfte fram förslag till åtgärder som har integrerats i detta hälsopolitiska program. En
kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa gjordes 2016 som ett resultat av ett
uppdrag från Socialdepartementet till Sametinget. 5 De rekommendationer som den kunskapssammanställningen landade i har inarbetats i detta hälsopolitiska program. Detsamma gäller Samerådets rekommendationer för att minska antalet självmord i Sapmi och Nordens välfärdscenters
policyrekommendationer i relation till samer med funktionsnedsättning. 6

3

Sametingets livsmiljöpragram Ea!linbiras - Iellembir6s -Jielemen bijre (2009). Sametinget.
https://www.sametinget.se/eallinbiras
4 Samernas hälsosituation i Sverige - en kunskapsöversikt. Södra Lapplands forskningsenhet, Sametinget (2009)
5
Stoor, P. (2016). Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa. Sametinget.
https://www .sametinget.se/rapport_JJsykosocial _ oh alsa
6
Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland. Samerådet och Sanks (2017); Personer

med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. Policyrekommendationer. Nordens välfärdscenter (2018).
5

4

Rätten till hälsa

Samers rätt till en god hälsa och en vård på lika villkor klargörs i både nationell lagstiftning och i
internationella deklarationer och konventioner. Sametinget konstaterar att nationell lagstiftning bara
undantagsvis nämner samer i relation till hälsa och att mycket återstår för att omvandla hälso- och
sjukvårdslagens, patientlagens och socialtjänstlagens skrivningar till en meningsfull praktik för det
samiska folket. Sametinget konstaterar på motsvarande sätt att internationella överenskommelser
bara undantagsvis har påverkat nationell lagstiftning och i högst begränsad grad har implementerats
inom regioners, kommuners och myndigheters verksamheter.

4.1

Nationell lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen beskriver målet för hälso- och sjukvården som en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
I hälso- och sjukvårds/agen sägs bland annat:
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen,
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (HSL 2 kap. I§)
Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (HSL 2 kap. 2§).
Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att
vården särskilt ska
•
•
•
•

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
vara lätt tillgänglig (HSL 5 kap. I§).

När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (HSL 5 kap. 6§).

Patient/agen förtydligar att hälso- och sjukvård ska utgå från patientens behov, med hänsyn tagen till
bland annat språklig bakgrund. Dessutom klargörs att patienter har möjlighet att välja utförare av
öppenvård i hela landet. I lagen står bland annat:
Infornrntionen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar (PL 3 kap. 6§).
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen (PL 3 kap. 7§).
Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (PL 5
kap. 1§).
En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta
landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård (PL 9 kap. 1§).

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver dels vad som gäller för kommun och
region, inom och utanför samiskt förvaltningsområde, dels den rätt till inflytande som samer har i
frågor som berör dem:
Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i
Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt (LoNM 4§).
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör
dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna
6

beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. Förvaltningsmyndigheter ska
särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och
anpassa formerna för detta till deras förutsättningar (LoNM 5§, 5a§).
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (LoNM 5b§).
Enskilda har rätt att använda samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en
förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet (LoNivl 8§).
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är
förvaltningsmyndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Myndigheten ska även i övrigt
sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk LoNM 8§),
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska,
meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten (LoNM 8§).

Den förstärkta minoritetslagstiftningen (från 1 januari 2019) innebär ett förstärkt stöd för samiska i
förskola och annan pedagogisk verksamhet och äldre. Detta regleras i Skollagen och Socialtjänstlagen. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i livsvillkor
och aktiva deltagande i samhällslivet. Bland annat är följande utdrag ur Socialtjänstlagen av relevans:
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser (SoL I kap. 1§).
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SoL I kap.
1§).
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. När ett barn placeras [i ett annat hem än
det egna] skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan
närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock alltid beaktas (SoL 1 kap. 2§, SoL 6 kap. 5§).
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor (SoL 5 kap. 6§).
Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra (SoL 5
kap. 7§).

4.2
4.2.1

Internationella konventioner och deklarationer
FN:s deklaration för urfolkens rättigheter

Till urfolksrättigheterna hör rätten till inflytande i alla frågor som berör urfolk. Urfolksdeklarationen
berör rätten till urfolks kultur, territorier, andlighet samt rätten att inte bli utsatt för påtvingad
assimilering. Att rättigheterna respekteras är en skyddsfaktor för en god hälsa.
Urfolkdeklarationen fastslår att det samiska folket har rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska
hälsa, liksom att själva och inom egna institutioner utveckla program som rör hälsa. Dessutom
fastslås samernas rätt till sin traditionella läkekonst och sina traditionella hälsopraktiker. Efterlevnaden av FN:s Urfolksdeklaration (UNDRIP) skulle förbättra det samiska folkets hälsosituation.
Hälsan hänger samman med urfolks relation till markerna. Bland annat följande artiklar är relevanta
för detta hälsoprogram:
Jndigenous peoples have the right to self-determination (art.3).
States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for:
•

any action which has the aim or effect of depriving them oftheir integrity as distinct peoples,
or oftheir cultural va!ues or ethnic identities;
7

•
•
•

any action which has the aim or effect of dispossessing them oftheir lands, territories or
resources;
any form offorced population transfer which has the aim or effect ofviolating or undermining
any oftheir rights;
any form offorced assimilation or integration (art.8.1)

Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health
services (mt.24.1).
Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment ofthe highest attainable standard of
physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view to achieving progressively
the full realization ofthis right (art.24.2).
Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their
right to development. In particular, indigenous peoples have the right to be actively involved in
developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them
and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions (art.23).
Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices,
including the conservation oftheir vital medicinal plants, animals and minerals (aii.24.1 ).
Paiiicular attention shall be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth,
children and persons with disabilities in the implementation ofthis Declaration (art.22.1).

4.2.2

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)

I FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) framhålls i artikel 30 samiska barns
särskilda rätt till sitt språk och sin kultur. I sin allmänna kommentar nr.11 har FN:s barnrättskommitte
utvecklat hur denna artikel ska tolkas, bland annat i relation till hälsa 7:
När statliga myndigheter försöker bedöma det bästa för ett barn som tillhör en ursprungsbefolkning bör
de beakta barnets kulturella rättigheter och behov av att utöva sådana rättigheter kollektivt tillsammans
med medlemmar av sin grupp (31 ).
Staterna bör dessutom alltid säkerställa att principen om barnets bästa är helt avgörande när det gäller
att placera barn som tillhör ursprungsbefolkningar i alternativ omvårdnad. Staterna ska ta vederbörlig
hänsyn till strävan att upprätthålla kontinuitet i bai·nets uppfostran, och ta hänsyn till barnets etniska,
religiösa, kulturella och språkliga bakgrund (48)
Konventionsstatema bör även ägna särskild uppmärksamhet åt behoven hos barn med
funktionsnedsättning som tillhör ursprungsbefolkningar och säkerställa att relevanta program och
riktlinjer är kulturellt hänsynstagande (51 ).
Staterna bör överväga att använda särskilda åtgärder för att säkerställa att barn som tillhör
ursprungsbefolkningar har tillgång till kulturellt anpassade tjänster på områdena hälsa, rekreation och
idrott, socialtjänster[ ... ] (25).
Staterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hälso- och sjukvårdstjänster är
lättillgängliga för barn som tillhör ursprungsbefollmingar. Hälso- och sjukvårdstjänster bör så långt det
är möjligt vara lokalt baserade ["community based"], och planeras och administreras i samarbete med
de berörda folkgrupperna. Särskild hänsyn bör ägnas åt att säkerställa att hälso- och sjukvårdstjänster är
kulturellt hänsynstagande och att information om tjänsterna finns tillgängliga på
ursprungsbefollmingens språk (51 ).

4.2.3

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslår i artikel 30 att
personer med funktionsnedsättning har rätt till sin särskilda kulturella och språkliga identitet:
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt på lika villkor som andra till erkännande av och stöd för
sin särskilda kulturella och språkliga identitet.

7

Översättningen från engelska är gjord av Barnombudsmannen, se barnombudsmannen.se
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4.2.4

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter klargör att staten ska vidta
lämpliga åtgärder för att främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan nationella minoriteter och
majoritetsbefolkningen:
Parterna åtar sig att där så är nödvändigt vidta lämpliga åtgärder för att inom alla områden[ ... ] främja
fullständig och effektiv jämlikhet mellan personer som tillhör en nationell minoritet och personer som
tillhör majoritetsbefollmingen, I detta hänseende ska parterna ta vederbörlig hänsyn till de särskilda
omständigheterna för de personer som tillhör de nationella minoriteterna. De åtgärder som vidtas i
enlighet med detta ska inte betraktas som en diskriminerande handling (art.4).

4.3

Framåtblickande

Sametinget arbetar för att Sverige ska ratificera Konventionen om ursprungsfolk och stamfo/k {ILO:s
konvention nr. 169}. Här ställs krav på att regeringar tillhandahåller adekvat hälso- och sjukvård för
urfolk- alternativt bidrar med resurser som möjliggör hälso- och sjukvård under eget ansvar och
kontroll. Vården ska knytas till urfolket, planeras och förvaltas tillsammans med urfolket, samt ta
hänsyn till den sociala och kulturella kontexten inklusive traditionell hälsovård, helandepraktiker och
medicin. Till både utbildning och anställning inom vården ska företräde ges till personer som tillhör
urfolket:
The health care systemshall give prcference to the training and employment of local community health
workers and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care
services (!LO 169, art.25),

Sametinget verkar för att regeringen ska återuppta arbetet med att få till stånd en Nordisk samekonvention. Det föreliggande förslaget på en sådan konvention föreslår bland annat hälso- och
sjukvård och socialvård över landsgränserna:
Där föreslås att staterna ska underlätta för samerna att bevara, utöva och utveckla kultur, språk och
samhällsliv över landsgränserna. I detta avseende ska staterna särskilt underlätta för samerna att bedriva
näringsverksamhet över dessa gränser samt utveckla möjligheter för samerna att få undervisning, hälsooch sjukvård samt socialvård i ett annat av dessa länder än bosättningslandet när detta framstår som mer
ändamålsenligt.
Vidare föreslås att staterna ska skapa goda förutsättningar för forskning och forskningssamverkan som
är av betydelse för det samiska samhället. Sådan forskning ska bedrivas med beaktande av vedertagna
forskningsetiska regler och med hänsyn till de internationella principer som anammats gällande
forskning om urfolk.
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5

Vad vi vet om samers hälsa

Tillgången till resultat av vetenskapliga studier gällande samers hälsa är mycket begränsad. Hassler
8
publicerade 2005 en avhandling om hälsosituationen för samer i Sverige mellan åren 1961 och 2002.
Avhandlingen visar att det var liknande förhållanden gällande dödsorsaker och förväntad livslängd
mellan samer och icke-samer. Skillnaden noterades bland annat inom förekomsten av cancer och
hjärtkärlsjukdomar.
Under senare år har samers psykosociala ohälsa uppmärksammats både nationellt och internationellt, bland annat har FN i en rapport kritiserat den svenska regeringen för att inte tillräckligt
uppmärksamma ursprungsbefolkningens psykiska hälsa.
Kaiser (2012) visar att samiska renskötande män rapporterar högre förekomst av självmordsproblematik än den svenska referensgruppen för alla de suicidala uttryck som efterfrågades
(livströtthet, dödsönskningar, självmordstankar, självmordsplaner och självmordsförsök).' Hälften av
respondenterna i studien har erfarenhet av etnisk diskriminering och siffran stiger bland renskötarna.
Samma mönster uppvisar renskötande kvinnor. För självmordsplaner rapporterade yngre
renskötande män (18-29 år) ungefär dubbelt så hög förekomst som referensgruppen. För män i
åldrarna 30-49 år var denna skillnad nästan tre gånger så stor. Gammaldags detaljreglerad
lagstiftning, historiskt förankrade normer och samebyns organisation är belastande för
renskötarna. Samtidigt upplever de en hög livskvalitet och ryggar inför tanken att göra någonting
annat. Kaiser ser inte några statistiskt säkerställda skillnader i självmordsfrekvens mellan renskötare
och övrig landsbygdsbefolkning.
Omma (2013) har i sin avhandling undersökt hälsa och livsvillkor hos samiska barn (13-18 år) och
unga vuxna samer (18-28 år) 10 • Ett av hennes viktigaste resultat är att en så stor andel av de unga
samerna lever i någon form av utsatthet. Hälften av respondenterna i studien hade erfarenhet av
etnisk diskriminering (att vara illa behandlad på grund av sin härkomst) och siffran är ännu högre
bland de unga renskötande samerna. Det framkommer ett starkt samband mellan upplevd etnisk
diskriminering och psykisk ohälsa. De unga vuxna som har erfarenhet av diskriminering rapporterar
mer bekymmer, oro, ångest och nedstämdhet jämfört både med andra samiska ungdomar och unga
svenskar i norr. De rapporterar också mer stressymptom än andra samiska ungdomar. Utsattheten
består också i att ofta i olika sammanhang behöva förklara sin kultur och försvara sin existens som
same. Liksom i Kaisers forskning framkommer betydligt högre förekomst av suicidala uttryck
(livströtthet, dödsönskningar, självmordstankar, självmordsplaner) hos unga vuxna samer jämfört
med en svensk referensgruppen bestående av unga i norr. De samiska skolbarnen svarade på frågor
om hälsorelaterad livskvalitet och jämfördes med hur svenska skolbarn hade svarat på samma frågor.
Resultatet visar att de samiska skolbarnen rapporterade lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med
svenska skolbarn.
Daerga (2017) visar i sin avhandling Att leva i två världar - hälsoaspekter bland renskötande samer att
renskötande samer hela tiden behöver anpassa sig till ett majoritetssamhälle med en annan livsstil
11
och kultur, andra normer och värderingar och för en del ett annat språk. Studier visar att
renskötande samer har signifikant lägre förtroende för hälso-och sjukvården jämfört med den övriga
norrländska befolkningen. Det framkom flera faktorer som påverkar det låga förtroendet, såsom
historiska händelser (till exempel kolonisering, tvångskristnande, tvångsförflyttning), värderingar i

'Hassler, S. (2005). The health conditions in the Sam/population ofSweden 1961-2002. Umeå: Umeå
Universitet.
9 Kaiser, N., Salander Renberg, E. (2012). "Suicidal expressions among thc Swedish reindeer-herding Sarni
population". Suicidology Online, (3): I 02-113.
10 Omma, L. (2013). Ung same i Sverige: livsvillkor, självvärdering och hälsa. Umeå: Umeå Universitet.
11 Daerga, L. (2017). Att leva i två världar- hälsoaspekter bland renskötande samer. Umeå: Umeå universitet.
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den egna kulturen om hälsa och ohälsa, upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonalen har
bristande kulturkompetens och hälso-och sjukvårdens organisation. Renskötsel är ett fysiskt
krävande arbete och i jämförelse med andra yrkeskategorier inom bygg-, industri- och transportsektorn föreligger det högre förekomst av musku/oskeletala symtom från armbågar, händer- och
handleder och länd rygg hos renskötande män.
I s/utrapporten Personer med funksjonsnedsette/se med samisk bakgrunn (2018) framtagen av
Nordens Välfärdscenter framkommer att personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre
hälsa, jämfört med övrig befolkning. 12 Därutöver har samer med funktionsnedsättning sämre hälsa
jämfört med personer med funktionsnedsättning utan samisk härkomst.
I Sverige finns begränsad forskning om samers hälsosituation, något som bland annat påpekats av FN
13
och OECD. Det finns ett stort behov av fortsatt forskning inom hela hälsoområdet, genomförd
tillsammans med den samiska befolkningen utifrån urfolksmetodologi. För att säkra forskningsområdets relevans och legitimitet arbetar Sametinget för ett införande av etiska riktlinjer för samisk
forskning.

12

Dahlberg, Anna och Bergström, Jonas (2018), Personer medfunksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn.
Nordens välfärdscenter.
13
Hunt, Paul (2007), Repor/ qf the speciel rapporteur an the right oj eve1yone ta the enjoyment af the highest
attainable standard ofpysical and mental health. lvlission ta Si,veden, Human Rights Council, FN, paragraf 55;
Lin/äng the Indigenous Sami People 1-vith Regional Development in Si-veden, OECD Rural Policy Reviews,
OECD (2019), s.50ff.
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6

Samisk hälsosyn - hälsans dimensioner

Hälsa är på många sätt samma sak för en samisk människa som för en icke-samisk. Likafullt måste en
samisk definition av hälsa bestå av delar som skiljer den från en västerländsk definition, men som å
andra sidan har likheter med hur andra urfolk ser på hälsa. Med utgångspunkt i Jernströms och
Johanssons modell påverkar och påverkas hälsan av både en materiell, en social och en mental/
andlig dimension (se figur nedan). 14 Vi ser oss själva som en del av det eviga kretsloppet där
individen och det samiska folket är bärare av historia, nutid och framtid .

..

HALSA
Materiell
land och vaUen, klimat,
sjä!vbeslärnmande,

arbetslörhbl!anden,.frånvaro av
sjukdom och ul~;a1thel, innytande,
ekonom\sk trygghet, llvslsraftiga
näringar, renen

Social

Mental/andlig

släkt.och familj, 'kultur,

llvs?skädnlng, normer,
iny\ologl, barätlartradillon,
jojk, idenlllel, 11-lkekonsl, ·
frånvaro av sjukdom,
p!al_sens betydelse

traditioner, traditionell
ku.nsk:;ip, spri'1k, emotionell

trygghet, li!lhörlghel,
ta hand om varandra

Figur 1 Hälsans dimensioner

Alla dimensioner är nödvändiga för att uppnå hälsa. Graden av tillfredsställelse inom respektive
dimension inverkar på hur individen upplever sin hälsa. Dessutom inverkar individuella levnadsvanor
(mat, motion, alkohol, tobak, sömn etc.) och livsvillkor.
Samer har historiskt använt sig av traditionell läkekonst vilket praktiseras än idag och ses som en
naturlig del av samisk kultur. Troligtvis påverkar detta samers syn på läkeprocesser och samers
förväntningar på modern sjukvård. Även tilltron till sjukvården och hur man upplever bemötandet
hos utförare av sjukvårdande behandling påverkas. Den mentala, andliga och sociala dimensionen är
en del av kulturförståelsen, vilken måste beaktas av den som utför behandlingen.

14

Jernström Elisabet och Johansson Henning (1997), Kulturen som språngbräda. Studentlitteratur.
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7
7.1

Vision och övergripande mål
Vision

En god hälsa hos hela det samiska folket är uppnådd genom att materiella, sociala och
mentala/andliga dimensioner för hälsa, är beaktade, tillvaratagna och implementerade, samt att
samer erbjuds en offentlig hälso- och sjukvård där de känner sig välkomna, trygga och respekterade.

7.2

Övergripande mål

Likvärdiga förutsättningar till god hälsa och ökad tillgång till språk- och kulturanpassad hälso- och
sjukvård, elevhälsa och omsorg.
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8

Prioriterade utvecklingsområden
1.

Språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård, elevhälsa och omsorg

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Folkhälsoarbete
Forskning och centrum för samisk hälsoforskning
En tillgänglig vård
Inflytande
Öka mångfald och tolerans
Nationellt samiskt hälsocentrum
Sanningskommission
Implementera urfolksdeklarationen

Insatser och stöd under respektive utvecklingsområde listas utan inbördes ordning.

8.1

Språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård, elevhälsa och omsorg

I samråd och dialoger med samer, samt i forskningsstudier framkommer genomgående ett tydligt
behov av ökad kunskap om samiska livsvillkor och språk- och kulturförståelse inom vård och omsorg.
Utöver detta saknas kunskap om vad det innebär att leva som minoritet i ett majoritetssamhälle.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•
•
•

styr- och referensgrupp
aktivt stöd för implementeringen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
inom hälso- och sjukvård, elevhälsa och omsorg
kompetensutveckling i samiska och samisk kulturförståelse för verksamma inom hälso- och

•
•

sjukvård, elevhälsa och omsorg
kompetensutveckling om samisk hälsa inom Sametinget
samisk skyltning inom hälso- och sjukvård
att samisk ungdom uppmuntras att utbilda sig och arbeta inom/med vård och omsorg
att kurser i samisk hälsa/urfolkshälsa införs i grundutbildningen för sjuksköterskor, läkare,
socionomer och psykologer m.m.
ökad kunskap inom den konventionella vården om traditionell samisk läkekonst
att öka samisk kompetens inom äldre- och demensvård samt insatser inom LSS, habilitering

•

och rehabilitering
att ingå i det nordiska samarbetet om funktionshinder

•

auktoriserade samiska vårdtolkar ska användas

•
•
•
•

8.2

en nationell strategi för språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård
ett fortsatt arbete med Kunskapsnätverket för samers hälsa, där Sametinget medverkar i

Folkhälsoarbete

Idag saknas ett strukturerat och långsiktigt folkhälsoarbete riktat till det samiska folket. Inom
Sametinget pågår dock arbete som berör området hälsa såsom politiska program inom jämställdhet,
rennäring, språk och kultur.
Den nationella folkhälsopolitikens målområden innefattar det tidiga livets villkor, utbildning, arbete
och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende, levnadsvanor, inflytande/delaktighet samt
jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Dessa relaterar till de tre dimensionerna för hälsa.
Den materiella och sociala dimensionen stämmer väl överensstämmer med innehållet i de nationella
folkhälsomålen. Till detta lägger vi den andliga dimensionen.
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Sametinget avser med insatserna nedan att inkludera ett samiskt perspektiv i de nationella folkhälsomålen.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•
•
•

ett långsiktigt folkhälsoarbete med basen i de tre hälsodimensionerna (den
materiella, sociala och mentala/andliga dimensionen)
förebyggande insatser kopplat till levnadsvanor för samer (kost, motion, stress)
ökade möjligheter till företagshälsovård för renskötare
att socialförsäkringssystemet utvecklas med hänsyn till de förutsättningar som råder för
samiska näringar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3

suicidprevention bland och för samer
en språk- och kulturanpassad barnhälsovård, exempelvis språkscreening på samiska
fler samiska förskolor som har språk- och kulturkompetens
våldsförebyggande arbete gällande nära relationer
ett ökat fokus på jämställdhet och jämlikhet i Sapmi
stöd till idrottsföreningar i arbetet med att främja den fysiska aktiviteten
att utveckla arbete kring beroende, medberoende samt ANDTS - alkohol, narkotika, dopning,
tobak och spel
ökat samiskt inflytande i samhället
öka majoritetssamhällets kunskap om samer och samiska livsvillkor

Forskning

Det finns behov av mer forskning om samers hälsa, vilket också har påpekats av bland annat FN.
Många samer vittnar om att mycket av den samiska ohälsan är osynliggjord, de hälsoproblem som
hittills synliggjorts och kommit till uttryck kan antas utgöra toppen av ett isberg. Forskning om
samers hälsa ska utgå från behov och utföras i nära samarbete med det samiska folket. Samerna ska
inte forskas på, utan tillsammans med, för att inte historiska trauman ska återupprepas.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•
•
•
•

8.4

att främja forskning inom samisk hälsa
att etiska riktlinjer för samisk hälsoforskning tas fram
att inrätta ett etiskt råd för samisk hälsoforskning i samarbete med etikprövningsmyndigheten
att forskningsmedel öronmärks för samisk hälsoforskning
att ett centrum för samisk hälsoforskning inrättas

En tillgänglig vård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara personcentrerad och behovsstyrd. Sametinget
betonar vikten av att den samiska patienten erbjuds språk- och kulturanpassad vård oavsett var man
bor i landet. Digitala lösningar, flexibla telefon- och öppettider, drönare och virtuella hälsorum
underlättar särskilt för människor som lever i glesbygd. En förutsättning är utbyggnad av fiber- och
mobilnät.
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Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•
•
•
•
•
•
•

8.5

kompetensutveckling avvårdpersonal med samisk kompetens
att samisk språk- och kulturkompetens meriteras hos arbetsgivare
att samer ska kunna välja vårdgivare med samisk språk- och kulturkompetens
möjliggörande av vård över läns- och nationsgränser
att Sametinget ingår i relevanta forum för forskning och utveckling
att det finns tillgång till akut omhändertagande i extrem glesbygd
att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter i första hjälpen för både psykisk och
fysisk hälsa
att det finns tillgång till krishanteringsstöd med samisk språk- och kulturkompetens

Inflytande

Samer har rätt till inflytande i frågor som berör dem enligt Urfolksdeklarationen, samt Lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Hälsans materiella dimension är starkt beroende av
samers möjligheter till inflytande och medbestämmande. När inflytande saknas kan hälsan påverkas
negativt.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•

8.6

stärkt självbestämmande
strukturerade dialoger i frågor som berör det samiska folket

Ökad mångfald och tolerans i det samiska samhället

Det är viktigt att aktivt motverka tabun och stigma kring psykisk ohälsa samt uppmärksamma den
särskilda utsatthet som återfinns t.ex. bland samiska hbtq-personer, samt samer som lever med våld i
familjen.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
• att kunskap sprids om psykisk ohälsa, hbtq, funktionsnedsättning och våld i nära relationer
• att öka känslan av samhörighet och förståelse för varandra i Sapmi

8.7

Nationellt samiskt hälsocentrum

Sametinget förordar ett nationellt samiskt hälsocentrum. Sametinget tar ansvar för att tydliggöra
behovsbilden, samt samordna och driva arbetet framåt i samverkan med det samiska folket,
regionerna och regeringen.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
• fortsatta utredningar om behov och organisation tillsammans med andra relevanta aktörer
• framtagande av modell för finansiering av ett centrum
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8.8

Sanningskommission

Sametinget arbetar för en sanningskommission som beskriver övergrepp och oförrätter som ägt rum.
En sådan kan bidra till ny kunskap om historiska trauman och dess betydelse för samers hälsa idag
samt komma med förslag på lämpliga åtgärder som kan erbjuda en möjlighet till försoningsprocess.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•

8.9

att en sanningskommission etableras

Implementera urfolksdeklarationen

Sametinget uppmanar till implementering av urfolksrätten som den beskrivs i urfolksdeklarationen
inom regioner, kommuner och statliga myndigheter som är relevanta för hälsoområdet.
Insatser och stöd
Sametinget ska verka för:
•
•

att erforderliga beslut fattas för att urfolksdeklarationen ska kunna implementeras i
kommuner, regioner och statliga myndigheter
att stöd och resurser finns tillgängliga till verksamheter som arbetar med dessa processer
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9 Sametinget och omvärlden
För att uppnå resultat i det fortsatta arbetet krävs samverkan med andra aktörer nationellt och
internationellt såväl som övriga sameting inom Sapmi. Det finns även behov av intern samverkan
inom Sametinget eftersom hälsa påverkar och påverkas av de olika nämndernas uppdragsområden.

9.1

Samverkan

Socialdepartementet och Kulturdepartementet utgör centrala samarbetsparter för Sametingets
hälso-, äldre- och idrottsnämnd. Nämnden ser vikten av att samverka med SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att öka det samiska perspektivet i de råd och riktlinjer som
förmedlas nationellt. På liknande sätt bör samarbete inledas med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Fortsatt samverkan med internationella parter som är relevanta inom hälsoområdet.

10 Genomförande
Aktiviteter ur handlingsprogrammet prioriteras av hälso-, äldre- och idrottsnämnden. Handlingsprogrammet revideras vid förekommen anledning, dock senast vart fjärde år.
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FN :s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169)
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1. INLEDNING
Vårt Sapmi är i förändring. Våra traditionella kunskapssystem är på väg att försvinna till följd av att
det samiska samhället integreras i det övriga samhället. Det har lett till att den traditionella samiska
kunskapen, arbediehtu, minskat i betydelse för vår fysiska överlevnad. Samtidigt ökar våra behov
och vår strävan för en social, kulturell och näringsmässig samhörighet allt eftersom det samiska
samhället integreras i det övriga samhället. Vi ser att arbediehtu, våra samiska kunskaper och
erfarenheter är stora tillgångar och blir allt viktigare att bevara och utveckla inför framtiden.
Vi ser också att den stora framtidsutrnaningen består i att stärka och bevara våra traditionella
samiska näringar och samtidigt skapa förutsättningar som ger möjlighet att utveckla nya
livskraftiga verksamheter och helt nya inriktningar i vårt näringsliv. De näringar som traditionellt
är kännetecknande för samerna är rennäring, duodji, gårdsbruk, jakt och fiske. De utgör,
tillsanunans med övriga samiska näringar, grunden för vidareutvecklingen av ett varierat och
produktskapande näringsliv. Det är en utmaning för oss alla att utifrån egna villkor möta
förändringar genom att bevara arbediehtu och utveckla vår egen kompetens och variation i
näringslivet.
Vi bedömer att det samiska företagandet har stor potential och är en viktig faktor för den samiska
kulturen, det samiska språket och för landsbygdens utveckling och fortlevnad. För att Sametinget
ska kunna arbeta aktivt med näringslivsfrågor behövs en samlad strategi som tydligt talar om
Sametingets viljeinriktning, dels för egna strävanden och planering och dels för de övriga
myndigheter och intressenter som arbetar med regional och lokal utveckling.
Sametingets näringslivspolitiska strategi ska vara en ledstjärna och inspirationskälla för det
politiska utvecklingsarbetet. Vår ambition är att skapa en inriktning som är relevant och nära
kopplad till de behov och frågeställningar som samiska näringsidkare dagligen berörs av. Detta
dokument foknserar på prioriterade utvecklingsonuåden för Sametingets näringslivspolitik och
tydliggör ansvar och roller. Det omfattar däremot inte rennäringen som har ett eget strategiskt
dokument.
Näringsnärnnden kompletterar den näringslivspolitiska strategin med en handlingsplan som är mer
operativ, vilket innebär att det justeras kontinuerligt allt eftersom behov och omvärldsfaktorer
förändras.

Sapmi oktober 2019
Sametingets näringsnärnnd
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1.1 VISION
Vi verkar för ett samiskt näringsliv som är hållbart, resilient1 och ekonomiskt bärkraftigt inom olika
branscher och med olika företag. Vår vision är att skapa rätt förutsättningar för alla företag att
etableras, växa, stärkas och utvecklas inom verksamheter som har en levande och naturlig koppling
till samiska traditioner. I gemenskap värnar vi om vårt språk, vår kultur och ett levande och
hållbart kulturlandskap som ger möjligheter till en kontinuerlig överföring av våra traditionella
kunskaper från generation till generation.
1.2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Sametinget ska verka för att skapa ett attraktivt näringslivsklimat med fler nya samiska företag och
ökad tillväxt i befintliga företag. Sametingets övergripande målsättning som är gemensamma för all
samisk näringsverksamhet är:

•

Att samerna inkluderas och värdesätts som en tillgång i lokala, regionala och nationella
utvecklingsprograrn för näringslivs- och landsbygdsutveckling.

•

Att uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation samt stödja utvecklingen av innovativa
samiska produkter.

•

Att på ett långsiktigt och hållbart sätt skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och
iunovationsförmåga i det samiska näringslivet.

•

Att samiska näringar har ett eget EU-program och att Sametinget är nationell medfinansiär i
detta program.

•

Att ett samiskt näringslivscentrurn etableras.

•

Att stärka samiska branschorganisationer och nätverk som ger samiska företag och
entreprenörer tillgång till samlad expertis, mentorskap och inkubatorverksamhet.

•

Att förbättra utbildnings- och praktikmöjligheterna för samiska näringsidkare genomhögre
samisk utbildning på fler orter.

•

Att det samiska språket används inom det samiska näringslivet för att synliggöra och
levandegöra den samiska kulturen och arbediehtu.

•

Att andelen kvinnor och ungdomar ökar inom samiskt företagande.

•

Att Sametingets roll och kompetens stärks när det gäller datainsamling och att Sametinget blir
statistikansvarig myndighet inom samiska temaområden.

•

Att återställa, bevara och främja ekosystemen samt främja resurseffektivitet och stödja
övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi i Såpmi.

•

Att främja social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden.

1 Resiliens

är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

2. VÄRDEGRUND

Vårar värderingar utgår från vårt språk, vår kultur, ett jämställt samhälle, arbediehtu/tra:ditionell
kunskap, eallinbiras/vår livsmiljö, klimatanpassning och hållbar utveckling. Värdegrunden ska
genomsyra: allt arbete med och inom samiskt näringsliv.
2.lSPRÅK
Språket är i viss mening bärare av ett folks historia. I språket finns inbäddat uttryck för social och
ekonomisk organisation, för myter och trosföreställningar, rättsuppfattning och värderingar.
Möjligheten att föra dessa förhållanden vidare förtvinar om språkliga uthyck försvinner. Samiskan
är ett uttryck för förhållningssättet till naturen, vårt kulturlandskap och till varandra. Det är ett
nödvändigt redskap för överföringen av arbediehtu från generation till generation. Samiska är ett
språk som i första hand talas och som i sitt ordförråd varit och alltjämt är starkt knutet till naturen.
Exempelvis är renskötseln en näring som med sin specifika terminologi beskriver renen med dess
behov och förutsättningar. På samma sätt är andra traditionella samiska näringar som duodji, jojk,
samisk matkultur, jakt och fiske starkt sa:nuna:nkopplande med språket. 2
"Vi, det samiska folket, är ett folk som förenas genom vår kultur, språk och historia, bosatta i
områden som vi sedan urminnes tider och upp till historiska dagar, allena bebott och brukat" 3

2.2 JÄMSTÄLLDHET
Hållbar utveckling inbegriper även jämställdhetsmässig hållbarhet. Ett hållbart samhälle innefattar
lika möjligheter oavsett om du är man eller kvinna. Det innebär också att kvinnor och män har
sa:nuna rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Rätten till
självidentifikation försvaras av dels den enskilde, och dels av Sametinget. Diskriminering på grund
av kön drabbar både kvinnor, män, barn och unga. Ett samhälle där möjligheter och förutsättningar
på många sätt styrs av vilket kön du har, begränsar oss alla och försvårar vår egen personliga
utveckling till ansvarstagande progressiva individer i utvecklingen av ett bättre globalt samhälle.
Sametinget har antagit ett jämställdhetsprogram som ska integreras i samtliga arbetsområden. Där
står bland armat:
"Samiska kvinnor och män har sa:nuna rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla
områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem
och barn samt kroppslig integritet./ .. ./ Jämställdhet är en viktig del i arbetet med att
dekolonisera och stärka det samiska folket och samhället. Genom att arbeta långsiktigt med
jämställdhet bidrar man till psykisk och fysisk hälsa, levande kultur och ett starkare samiskt
samhälle." 4

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, s 7. 2016,
Samerådets politiska uttalande i Åre 1986 i samband med att den samiska flaggan antogs.
4 Sametingets jämställdhetsprogram, s 16, 2016.
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2.3KULTUR
Samisk kultur har sitt ursprung i arbediehtu och förhållningssättet till naturen och vår livsmiljö eallinbiras. Vi ser oss själva som en naturlig del av det eviga kretsloppet. Vi är historia, nutid och
framtid på en och samma gång. Samisk kultur har ett helhetsperspektiv som innefattar såväl nutida
kulturuttryck som kulturarv och kulturmiljö. Ett levande och starkt samiskt kulturliv stärker samisk
samhörighet och identitet samtidigt som kulturen bidrar till ett aktivt lokalsamhälle där folk vill
leva och bo. Kulturaktiviteter har därför en viktig roll i det samiska samhället. Samisk
kulturutövning skapar tillhörighet, trivsel och livskvalitet men även arbetsplatser med samisk
kultur som grund. 5
Tillväxt för samiskt näringsliv är därmed en del av och en förutsättning för den samiska kulturen.
De olika delarna är beroende av varandra. Om det ska vara möjligt att behålla och utveckla en
levande samisk kultur i vid bemärkelse, är det nödvändigt att de samiska kulturfrågorna blir ett
naturligt inslag även i den samiska näringslivspolitiken.

2.4 ÅRBEDIEHTU
Det samiska folket har hävdat och brukat våra traditionella territorier och vattenområden under så
lång tid att ingen känner till något arrnat förhållande. För att en småskalig arktisk urfolkskultur ska
kunna överleva den långa polarnatten under en lång följd av år, har enskilda samer och samiska
familjer genom bl.a. siida-systemet och det enskilda praktiska utövandet tagit hänsyn till ett
bibehållet förhållande när det gäller vattenkvalitet och matsuveränitet. De traditionella formerna för
våra näringar har alltid tagit sin utgångspunkt i långsiktighet och utifrån ett hållbart nyttande av
naturresurserna. Våra värderingar utgår från arbediehtu, samisk h·aditionell kunskap där människa,
djur, natur och kultur utgör en odelbar helhet. Liksom arrnan traditionell kunskap är arbediehtu
dynamisk, anpassningsbar och holistisk. Det är inte en gammal, oanvänd kunskap utan en kunskap
som förändras utifrån de förutsättningar som råder. Det är en resilient kunskap 6 och den går att
förena med ny teknik och reviderade metoder. Ett exempel är renskötseln där renskötare
fortfarande traditionsenligt flyttar med renarna för att de ska ha bra naturbete olika årstider. V al av
betesornråde mm baseras på traditionell kunskap om renen, naturen, miljön och andra förhållanden
som vägs in och påverkar betesro mm. Principerna är desamma som för tidigare generationer men
hjälpmedlen som används för att förflytta sig och sina renar har däremot ändrats. Idag använder
renskötarna andra transportmedel och ny teknik, bl. a drönare och GPS-halsband på renar för att
följa, bevaka, driva och flytta renhjorden men grundtanken att följa renen till olika
naturbetesornråden är densamma. Traditionell kunskap jämställs därmed inte med gammal, icke
använd kunskap.

Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021.
Resiliens: "Ekologiska och sociala system är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar dynamiskt. Resiliens handlar i sådana
sammanvävda.sammanhang om ett systems förmåga att hantera påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd samt dess
förmåga till självorganisation och till att lära sig och anpassa sig." Åsa Nordin-Jonsson (red) 2010: Årbediehtu- samiskt kulturarv och

5

6

traditionell kunskap, s 20.

6
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2.5 EALLINBIRAS, KLIMAT OCH HÅLLBAR 1ITVECKLING
Sametinget har antagit en klimatstrategi med en vision och mål som tar sikte på en livskraftig och

hållbar samisk livsmiljö:
"Vi önskar att leva i ett livskraftigt Sapmi som är rotat i både en bärkraftig natnr och en levande
samisk kultnr. Människan och natnren ska ha en långsiktig förmåga att förnya sig och hållbart
vidareutvecklas även i tider av förändringar. Både natnr och kultnr i Sapmi ska upplevas som
berikande för omvärlden. Sametinget har fo1mulerat tre delmål som ska bidra till att uppnå
visionen:

Årbediehtu - traditionell kunskap
Målet innebär ett starkt och livskraftigt arbediehtn. Genom att integrera arbediehtn på alla
samhällsnivåer skapas ett samhälle som genomsyras av vår samiska tanketradition och
berikar samhället rörande t.ex. hållbarhet och biologisk mångfald.
Dassilas ovdanahttin - balanserad utveckling
Målet innebär att traditionell och vetenskaplig kunskap likställs och kombineras med nya
erfarenheter för att vidareutvecklas
Ealli eallinbiras - en bärkraftig livsmiljö
Målet innebär att nyttjandet av mark och vatten ska vara i balans, utan att natnren utarmas.
N atnr- och miljöskyddet måste ges hög prioritet i samhällsplaneringen." 7
Samer har under årtnsenden utvecklat ett sätt att leva genom bruka men inte förbruka
natnrresurserna. Detta synsätt och dessa möjligheter vill vi föra vidare till kommande generationer.
Det är många samer som inte lever i ett direkt förhållande till natnren men ändå har de kulturella
sedvänjorna och värderingarna. En ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurserna är
en central del i den samiska kultnrens utveckling. Ett ekologiskt, socialt och bärkraftigt samiskt
näringsliv är en avgörande förutsättning för att bevara höga miljö- och kultnrvärden samt
biologiskt mångfald i Sapmi. 8
Den samiska kulturen och de ännu oförstörda delarna av de traditionella markerna och vattnen i
Sapmi måste tillförsäkras skydd. Det kan ske genom tillägg till gränstraldat och genom olika
internationella instrument för mänskliga rättigheter (MR-instrument) som ett nationalstatligt och
folkrättsligt åtagande grundat på de två principerna; respekt och deltagande. Respekt för den
samiska nationen och med erkännande av det samiska folket. Genom ett nationalstatligt åtagande
kan vår rätt att hävda och utöva vår urfolkskultnr inom Sapmis traditionella marker och vatten
bekräftas. Det kan även innebära att vi samer, varken enskilt eller tillsarumans, har rätt att skriva på
avtal som innebär medgivande från vår sida till ett uppläsande av vår kultnr eller en acceptans av
kompensation för förstörelse av marker och vatten.

7
8

Sid 22, Klimatstrategi.- Sametingets politiska ställningstagande, 2019.
Klimatstrategi- Sametingets politiska ställningstagande, 2019.
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3.

SAMETINGETS ROLL OCH ANSVAR

3.lROLLER
Näringslivspolitiken i Sapmi är ett resultat av prioriteringar och insatser som beslutas av stat,
länsstyrelser, regioner och kommuner. Det samiska inflytandet över samisk näringslivsutveckling i
Sapmi är idag begränsat. Sametingets intention är dock att beslutanderätten överförs till
Sametinget. Först då kan en effektiv samisk regional- och näringslivspolitik skapas.
Enligt förordning (2009:1 395) med instruktion för Sametinget ska regeringen hållas informerad om
utvecklingen inom samiskt näringsliv. Sametinget ska bistå Jordbruksverket i genomförandet av
landsbygdsprogrammet på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och
är effektivt för myndigheterna. I samråd med Jordbruksverket fortsätter Sametinget arbetet med att
skapa möjligheter till diversifiering, struktnromvandling och etablering av nya företag inom de
samiska näringarna. Sametinget arbetar även med att främja ett levande och dynamiskt kultnrarv
kopplat till mat- och livsmedelsframställning tillsammans med Jordbruksverket,
Riksantikvarieämbetet och Institntet för språk och folkminnen. 9
Sametinget förstärker sin organisation och service samt medverkar i samhällsplaneringen så att det
samiska samhället och omvärlden blir medvetna om vad Sametingets politiska del respektive
förvaltrringsorganisation har för ansvar och hur ärenden handläggs och beslutas. Vidare deltar
Sametinget aktivt i europeiska och internationella samarbeten, i olika urfolkssammanhang samt
organisationer och nätverk För detta arbete har Sametinget tagit fram en internationell strategi.
Sametingets näringsnämnd och näringslivsavdelningens syfte är att skapa goda förutsättningar för
förvaltrring och utveckling av det samiska samhällets näringar. Sametingets handläggning av
ärenden ska vara snabb och beskeden tydliga. Råd och regler som Sametinget utfärdar ska vara
enkla, tydliga och lätta att förstå. Sametingets kontakter med det samiska näringslivet ska
kännetecknas av:
•
•
•
•

god kommunikation
hög kvalitet
effektivitet och
rättssäker myndighetsutövning

3.2 ETT GEMENSAMT ARBETE
Sametinget, samiska entreprenörer, företagare, organisationer och nätverk bildar tillsammans med
övriga samhället en helhet som har stora möjligheter att bli en kraft i utvecklingen av Saprni och
glesbygden. För att uppnå detta måste parterna arbeta i respektfull samverkan, med erfarenheter
och kunskap. Ökat samarbete kring utvecklingsfrågor om bland annat lokal förvaltning,
infrastruktnr och kompetensutveckling är vägen till framgång. Det är nödvändigt att utveckla
varaktigt samarbete mellan aktörerna på lokal, regional som central nivå och därigenom erhålla
synergieffekter genom utveckling och samordning av resurser exempelvis genom
nätverksbyggande och användning av bästa möjliga teknik och metoder.

9

Sametingets årsredovisning 2018.
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3.3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Samisk näringslivsutvecl<ling är idag kopplat till EU:s landsbygdsprogram och Interreg. Sametinget
har därutöver inte resurser att stötta samiska företagare och entreprenörer ekonomiskt och bidra till
näringslivsutvecklingen i exempelvis regioner och kommuner. Den stora framtidsutrnaningen
består i att stärka och bevara samernas traditionella näringar och skapa förutsättningar som ger
möjligheter att utveckla nya livskraftiga näringar. För Sametinget är det viktigt med egna
utvecklingsmedel för att medfinansiera projekt inom EU-program och andra nationella uppdrag. I
likhet med länsstyrelserna skulle Sametinget tillförsäkras tillgång till egna regionala
utvecklingsmedel för att stärka det samiska företagandet och initiera till utvecklingsprojekt i
Sapmi. 10

3.4 SAMISK FÖRVALTNING
Under det senaste decenniet har fokus i all näringslivs- och sysselsättningsutveckling flyttats från
stat och regering till lokalt inflytande och ensldlda individer. Ett utökat lokalt inflytande krävs för
att hushålla med naturens resurser i det samiska h·aditionella bosättningsområdet och ge underlag
för en planering oberoende av administrativa gränser. Det lokala inflytandet är också nödvändigt
för att tillvarata mänskliga resurser.

Genom ett starkt lokalt inflytande och införande av decentraliserad förvaltning av exempelvis
mark-, jakt- och fiskeresurser skapas underlag för att stärka samernas näringar och kultur som
urfolk. En lokal förvaltning kan innefatta upplåtelse av fiske- och jakträtt, rovdjursinventering och
decimering, underhåll av anläggningar och naturvårdsinsatser med mera. En utveckling styrd av
det samiska samhället är nödvändig för att få större valfrihet och möjligheter för fler samer att bo
och arbeta i de traditionella samiska bosättningsområdena. Den naturliga utvecl<lingen är att fler
förvaltningsobjekt överförs till samisk kompetens eller där samer har beslutsrätt. Förverkligandet
av samiska förvaltningsonuåden är betingat av framför allt lagändringar och regeringens
förordningar.

10

Sametingets årsredovisning 2018.

4. SAMISKT NÄRINGSLIV
4.1 GENERELLA UTMANINGAR
En övergripande målsättning för Sametinget är att stärka Sametingets roll och kompetens när det
gäller datainsamling och att arbeta för att Sametinget blir statistikansvarig myndighet inom de
samiska temaområdena. Anledningen är att det i dagsläget inte finns statistik som kan ligga till
grund för den samiska samhällsutvecklingen. Statistiska centralbyrån inte får registrera etnisk
tillhörighet eller samla in data baserad på etnicitet. Det innebär i praktiken att det är svårt att göra
tillförlitliga nuläges- eller bakgrundsanalyser av de samiska näringarna. Det inte går att säga hur
omfattande det samiska näringslivet är, eller om olika näringar krymper eller växer. Det går inte
heller att utifrån fakta analysera fram vilka insatser som bör göras inom de olika näringarna eller
följa upp resultatet av genomförda satsningar. Detta har påtalats i bland annat OECD:s rapport om
samiskt näringsliv i regional utveckling. 11
OECD menar vidare att det faktum att den statliga politiken som berör samiskt näringsliv spänner
över så många områden och återfinns på olika nivåer, i sin tur formar förutsättningarna och
möjligheterna för det samiska näringslivet att växa. De olika områdena spänner över infrastruktur,
naturresursexploatering (skogsbruk, vind- och vattenkraft och gruvor mm), miljöpolitik,
näringslivspolitik, regional- och landsbygdsutveckling, parallellt med att politik förs på nationell,
regional och kommunal nivå.
Därmed formar den politiska miljön de samiska rättigheterna och möjligheterna som i praktiken
finns tillgängliga och erbjuds när det gäller stöd och service till samiska företag. Regionerna
hanterar också egna regionala utvecklingsplaner och inom dessa anges samer som en kulturell
tillgång, men få uttrycker alt det finns konkreta behov av att förbättra engagemanget för de samiska
frågorna. OECD flera förslag hur samiska företag och entreprenörer kan stödjas bättre genom olika
aktiviteter, bland annat:
•
•
•

•

Inkludera samer i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutveckling.
Att i programbeskrivningar lyfta fram att investeringar i samisk kultur och utbildning även
är investeringar i samisk näringslivsutveckling.
Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning samt öka stödet till
samiska institutioner/organisationer så att de kan bidra i konsultationen på ett meningsfullt
sätt.
Påböija arbetet med en nationell samepolitik som bland annat kan:
- identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling,
- analysera det politiska ramverket utifrån att samiska frågor ska integreras i ramverket,
- förtydliga ansvaret för samiska frågor hos olika myndigheter och departement,
- etablera årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och Sametinget,
- i ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för urfolks rättigheter kan
utvecklas för att möta det samiska folkets aktuella behov för att bättre stödja deras unika
kulturella identitet och självbestämmande. 12

11 OECD- Rural Policy Reviews, "Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019. WSP, 2019. Läget i
saprni-kartläggning av samiskt näringsliv.
12 OECD -Rural Policy Reviews, "Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019
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4.2 UTVECKLINGSOMRÅDEN
I det samiska samhället utgörs basnäringarna traditionellt sett av renskötsel, jakt och fiske,
gårdsbruk och duodji. Likt renskötseln utgör jakt och fiske på många håll i Sapmi en obruten
tradition och oumbärlig del av livet, kulturen och det samiska folkets näringsfång. En styrka är att
basnäringarna i kombination med andra sysselsättningar alltid varit ett självklart sätt att säkra
inkomsterna, minska den ekonomiska sårbarheten och hushålla med de tillgängliga
naturresurserna. Det samiska näringslivet består därmed av en mångfald av verksamheter som har
det gemensamt att de utgår ifrån det nära sambandet mellan näring, miljö och kultur och
karaktäriseras av småskalighet och lokal anpassning. Ett samiskt företag balanserar mellan
affärsmässiga och icke-kommersiella värderingar, exempelvis är en renskötare inte bara en
företagare utan även bärare och förvaltare av ett kulturarv.
I övrigt förutsätter ett liv i glesbygden ofta en kombination av näringar och tjänsteverksamhet för
att en företagare ska kunna försörja sig. De samiska företagen är genomgående mycket små och
kartläggning 13 visar att ungefär 30 procent av de samiska företagen bedriver renskötsel, de övriga
företagen är verksamma inom 262 andra branscher. Cirka en tredjedel av rennäringsföretagen
kombinerar renskötsel med annan verksamhet och skogsskötsel, metallegoarbeten samt turist- och
bokningsservice är vanligt förekommande biverksamheter. Drygt hälften av rennäringsföretagarna
bedriver annan huvudsaklig verksamhet än renskötsel, vanligast är specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet samt detaljhandel.
Utöver traditionellt samiska näringar finns en stor andel samiska företag inom bland annat
skogsbruk och byggsektorn. Vidare har företag inom livsmedelsframställning, detaljhandel och
landtransporter en hög omsättning per företag och per sysselsatt. 14 En hög omsättning betyder dock
inte alltid att företagen är lönsamma. Exempelvis har aktiebolag inom livsmedelsframställning
uppvisat negativa resultat under 2017 medan aktiebolag inom turism (hotell- och logi,
landtransporter, resebyråverksamhet) generellt har positiv lönsamhet.
Undersökningar 15 visar också att samiska näringar och kultur har stor betydelse for regionens
kulturella profil och är en stor tillgång för turistnäringen. Besöksnäringen har ökat markant i
Sverige det senaste årtiondet och är viktig för arbetsmarknaden. Det finns alltså en växande
potential inom turismsektorn. Kartläggning visar att samiska företag verksamma inom turism- och
besöksnäringen är de som har bland det största antalet sysselsatta per företag. Endast företag inom
livsmedelsframställning/samisk mat har fler sysselsatta. Besöksnäringen och samisk mat har den
högsta omsättningen per företag och en slutsats kan vara att dessa samiska verksamheter har en
positiv utveckling vad gäller antal företag och lönsamhet och att möjligheterna att försörja sig inom
dessa näringsgrenar är bättre än inom andra samiska näringsgrenar. 16

4.2.1 Duodji och samiskt konsthantverk
Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har även ett starkt symbolvärde för
den samiska identiteten och ett starkt samband med naturen, livsstilen och levnadssättet.
Förutsättningarna för en växande duodjinäring är goda och hantverket är en naturlig del av det
WSP, 2019. Läget i Såpmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
ersätter "anställd" eftersom antalet enskilda firmor utan anställda är överlägset störst i statistiken.
15 OECD - Rural Policy Reviews, "Linking the Tndigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019.
16 WSP, 2019. Läget i Såpmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
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14 Begreppet"sysselsatt"
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samiska näringslivet. Duodji och det moderna samiska konsthantverket (daiddadoudji) ses sällan
som en utvecklingsbar egen näringsgren, utan snarare som en kulturyttring. Det försvårar dess
möjlighet att utvecklas till en bärkraftig näring.
Duodjinäringen är en unik men också en naturlig del av den helhet som bildar samisk kultur och
samhällsliv. Utvecklingsmöjligheter ligger också i ett ökat samarbete och samverkan med andra
samiska näringar, som exempelvis upplevelseturismen. Likaså behövs samordning mellan de
samiska näringarna för att kunna skapa förändring. Ett exempel på detta är de regelverk som
omger köttproduktionen och slakteriverksamheten som indirekt påverkar tillgången till
slöjdråvara.
Duodjipolitiken måste våga vara innovativ och utforska nya möjligheter till utvecklingsonuåden.
Den speciella arbetssituation många duodjiutövande befinner sig i kräver särskilda prioriteringar.
Utövarna är, och har alltid varit, enmansföretagare med individuell inriktning i verksamheten.
Stödformerna måste därför byggas upp med den enskilda slöjdaren och dennes förutsättningar i
centrum.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,'
Prioriterat mål inom duodji och samiskt konsthantverk:
!
''

'

Att stärka samverkan mellan intressenter inom duodji och andra samiska näringar samt
!'
gynna entreprenörskap och innovativ produktutveckling inom det samiska konsthantverket !
- daiddaduodji - och duodji.
!'

:

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

4.2.2 Samisk besöksnäring
Turism- och upplevelseindustrin växer både lokalt och globalt och den samiska besöksnäringen har
stor utvecklingspotential. Det finns generellt en stark vilja för ett ökat samiskt engagemang i
turismen som producerar attraktiv fiske-, eko-, kultur- och naturturism av hög kvalitet och med
hållbarhet och omtanke om naturens resurser i fokus. Därför är det viktigt att kvalitetssäkra den
samiska turismen och dess produkter. Genom att värna om det samiska språl,et, arbediehtu, den
samiska kulturen och samiska traditionella näringar skapas förutsättningar för en hållbar turism
som bygger på äkthet och genuina värden. Utvecklingen av den samiska turismen i Sapmi ska vara
en positiv upplevelse för enskilda samer, samebyar och glesbygdsbor i allmänhet. En sådan
utveckling skapar sysselsättning och stärker glesbygdens företag ekonomiskt. Turistisk verksamhet
styrd av samer ger dessutom tillfällen till vederhäftig information och upplevelser om samerna och
samisk kultur.
En stor tillväxtpotential ligger i samisk mat och duodji kopplad till utveckling av samiska produkter
för turism. Inom kunskapsturism är maten en del av aktiviteterna som till exempel att lära sig att
förstå samisk matlagning, samiska matupplevelser och samisk livsmiljö. Samisk mat och samisk
turism kan bli ett starkt varumärke genom kvalitetsmärkning och bättre strategisk marknadsföring.
Genom samverkan i alla led kan tillväxten öka och lönsamheten höjas.
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Sametingets och näringsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för en strategisk
marknadsföring av samisk upplevelsetnrism som medverkar till att lönsamheten höjs för
verksamma samiska tnristföretag och att nya samiska tnristföretag etableras.

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Prioriterat mål inom samisk besöksnäring:

Att utöka möjligheterna till stödformer för att främja en hållbar samisk besöksnäring,
produktntveckling samt utökad samverkan och nätverksbyggande mellan samisk
'' besöksnäring och övriga samiska näringsgrenar.
''
'

t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

4.2.3 San1isk mat

Den samiska maten är central för en levande samisk kultnroch för den samiska identiteten. Samisk
mat har sitt ursprung i en jägar- och sarnlarkultur som senare övergått till tamrenskötsel i
kombination med jakt och fiske. Matkulturen utmärks av naturliga säsongsvariationer och styrs av
den periodvisa tillgången till ren, älg, fisk, fågel och småvilt, bär, örter och växter.
För att stärka den samiska matkultnrens ställning är det nödvändigt med en revitalisering av
samisk matkultur så att den både kan bevaras och utvecklas i framtiden. En grund för den samiska
matens goda kvalitet är ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. En
grundförutsättning för produktion av god samisk mat är insyn över marker och naturresurser, som
till exempel arealer med renbete, bär och örter, bestånd av vilt och vattendrag med fisk.
Det kända begreppet urfolkens matsuveränitet, det vill säga den samiska kontrollen över alla led i
näringslivskedjan, måste öka för att det ska gå att förbättra och vidmakthålla kvaliteten på samisk
mat och för att produktionen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt över flera generationers
utövande och självstyrda kontroll. Samisk mat finns inom näringslivsbranscher som rennäring,
fiske, jakt, bärplockning, gårdsbruk, besöksnäring, restauranger, mat-, upplevelse- och
kultnrtnrism.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·'

!'

Prioriterat mål inom samisk mat:

:

''

i Att stödja samarbetet mellan samiska matproducenter, andra intressenter och övriga

samiska näringar, samt främja forskning och arbeta för att samla resurser till organisationer
som stödjer och utvecklar samisk mat.

'''
'''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r

4.2.4 Samiskt gårdsbruk
I de tre nordligaste länen finns ett stort antal så kallade gårdsbruk som har mycket varierad
bakgrund både vad gäller ursprung och utveckling. Gårdsbrukarnas kulturhistoriska ursprung är
också mycket varierad, några har tillkommit i samband med den svenska bondekulturens
expansion in i landet, andra representerar samisk bosättning med mycket lång historisk kontinuitet.
Gårdsbruken har i de flesta fall en samisk bakgrund, antingen direkt genom att upptagaren varit
same eller indirekt genom att fastigheten upptagits inom det innehavda lappskattelandet. I
gårdsbrukarnas näringsfång har jakten, fisket och jordbruket haft stor betydelse och även format

:I
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den omgivande miljön. Klart är att det både har funnits historiskt och fortfarande finns, samiska
gårdsbrukare som verkar och lever i Sapmi.
På gårdsbruken bedrivs ofta en kombination av småskaligt gårdsbruk med djurhållning, jakt, fiske
och småskalig turism. Allsidigt och bärkraftigt nyttjande av resurser har alltid varit grunden för
traditionellt samiskt gårdsbruk. Det finns för det samiska gårdsbruket utvecklingspotential i att
utveckla en småskalig turistverksamhet, som bygger på att visa upp traditionell kunskap och den
samiska nybyggarkulturen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Prioriterat mål inom samiskt gårdsbruk:

r: Att stödja organisationer och föreningar som främjar och utvecklar samiskt gårdsbruk,
J

i

i

historiska sarniska kulturmiljöer samt underlätta för företags produktutveckling inom
samiskt gårdsbruk.

,
't------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'I

4.2.5 Samisk kultur som näring
Inom det samiska kulturlivet växer nya näringar fram. Begreppet kulturella och kreativa näringar
(KKN) innefattar enligt Tillväxtverkets definition följande områden: arkitektur, dataspel, design och
formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode,
musik, scenkonst, slöjd och hantverk samt upplevelsebaserat lärande. 17 Kultursektorn sysselsätter
även den samiska företagaren. Ordet kultur har många innebörder. Kulturprodukter av olika slag
som musik, jojk, teater, bokutgivning, tidningsutgivning, multimedia, foto, film, konst,
museiverksamhet etc. är en betydelsefull del av det samiska samhällslivet och berikar och synliggör
den, och inte minst - skapar samiska arbetstillfällen.
Den samiska kultursektorn är relativt liten och är i behov av bland annat startkapital för att kunna
växa. Inom denna sektor är viktigt att det finns statliga, regionala och kommunala instrument som
kan stödja dessa företag. 18 Kartläggning inom sektorn visar att företag verksamma inom samisk
kultur upplever att de uppfattas som kulturarbetare och sällan som näringsverksamma företagare. 19

Mediaprodulction
Generellt är samisk mediaproduktion såsom skapande av film, foto, böcker (ljud och tryck), radio
och poddar (podcast) mm, näringsverksamheter som har stora möjligheter på grund av intresset
och behovet av att synliggöra samisk kultur. Den samiska medieverksamheten, med bland annat
radio, tv och tidningsmagasin har genom sin verksamhet gjort att efterfrågan på kvalificerade
samiska journalister har ökat. En annan sektor där efterfrågan på tjänster ökar är inom
översättningar, tolkning, medieuppdrag och liknande. Det finns det en stor utvecklingspotential
inom dessa branscher. Sedan Johan Turi och Anta Pirak gav ut sina böcker i under 1900-talets
första hälft har ett stort antal samer gett ut böcker. Det gemensamma för de flesta samiska
författarna är att de i sina böcker beskriver den samiska livsmiljön. I dagsläget finns det få eller inga

Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021.
OECD-Rural Policy Reviews, "Llnking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019.
19 WSP, 2019. Läget'i Så.pmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
17

18

samiska bokförlag som har de ekonomiska möjligheterna att etableras och utvecklas. Samma gäller
för de samiska tidningsutgivarna.

Musikskapande, jojk, teater och övrig scenkonst

Jojken har funnits sedan urminnes tider som ett uttryckssätt för samer. Idag har många samer satt
den samiska musiken på världskartan och har det som levebröd. Däremot saknas resurser i det
samiska samhället att ta hand om denna utvecklingspotential och samiska resurser går därför
förlorade. Samiska teater erhåller idag medel från Sametinget. I det lokala perspektivet är lösningen
endast ideellt arbete.

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,'
''
Prioriterat mål inom samisk kultur som näring:
''

'''
Att främja en positiv utveckling som lyfter fram, möjliggör och skapar förutsättningar för
'''
samiska entreprenörer, företag och organisationer inom kultursektorn att bedriva en
'''
''
bärkraftig verksamhet.
''
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'

4.2.6 Övrig näringsutveckling i Sapmi
Samhällsutvecklingen har även berört det samiska samhället. Omstruktureringen mot ett
modernare och mer differentierat yrkesliv har naturligt nog rekryterat samer till yrkesliv utöver de
traditionella basnäringarna. Ett liv i glesbygden förutsätter ofta en kombination av näringar och
tjänsteverksamhet för att en företagare ska kunna försörja sig. Många samiska företag är
verksamma inom ett stort antal branscher genom biverksamheter, förutom sin huvudsakliga
verksamhet. Skogsbruk, specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, metallegoarbeten,
detaljhandel, transportverksamhet och detaljvaruhandel är exempel på vanliga verksamheter som
bedrivs av samiska företagare.

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

! Prioriterat mål inom övrig näringsutveckling i Sapmi:
'

Att främja en positiv näringsutveckling för alla företag att etableras, växa och utvecklas
inom verksamheter som har en levande och naturlig koppling till samiska traditioner.

'''
'''
'
''I---------•---------------------------------------------------------------------------------------------------•''
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5. NÄSTA STEG - EN HANDLINGSPLAN
Sametingets näringsnämnd arbetar för att stärka och utveckla de samiska näringarna inom skilda
områden och på olika nivåer - från lokal nivå till internationella organ som FN, EU och
Europarådet. De nordiska sametingen har även ett gemensamt samarbete genom Samiskt
parlamentariskt råd, SPR. Vart tredje år har SPR en konferens där ledamöter från de tre nordiska
sametingen samt representanter från de ryska samerna träffas och diskuterar gemensamma frågor.
Den första parlamentarikerkonferensen ägde rum i Jokkmokk 2005 där följande uttalande antogs:
"Julggasta ahte mii atnit ieiamet geatnegahtton ovttasradiid halddasit ja ovddosguvlui
doalvut min mattuid oktasas arbbi buoremus avkiu sami servodahkii ja ahte mii ain aigut
suodjalit ieiamet massekeahtes algoalbmotvuoigatvuoå:aid eatnamiidda, caziide ja
luondduriggodagaide -vuoå:å:uduvvon dasa ahte min albmot lea daid guovlluid geavahan
dondolos aiggiid rajes."
"(Vi) förklarar att vi gemensamt anser oss förpliktade att förvalta och föra vidare vårt
gemensamma arv från våra förfäder och -mödrar till det samiska samhällets bästa, och att vi
fortsätter värna om våra omistliga urfolksrättigheter till land, vatten och naturresurser grundat på vårt folks bruk av dessa områden genom urminnes tider." 20
Näringsnämnden står bal,om denna förklaring som gäller även idag.
Nämndens nästa steg är att ta fram en operativ handlingsplan som ett direkt uppdrag utifrån denna
näringspolitiska strategi.

20

Jokkmokksdeklarationen- Förklaring från den första sameparlamentarikerkonferensen, Jokkmokk 24 feb1uari, 2005.
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1. INLEDNING

Vårt Sapmi är i förändring. Våra traditionella kunskapssystem är på väg att försvinna till följd av att
det samiska samhället integreras i det övriga samhället. Det har lett till att den traditionella samiska
kunskapen, arbediehtu, minskat i betydelse för vår fysiska överlevnad. Samtidigt ökar våra behov
och vår strävan för en social, kulturell och näringsmässig samhörighet allt eftersom det samiska
samhället integreras i det övriga samhället. Vi ser att arbediehtu, våra samiska kunskaper och
erfarenheter är stora tillgångar och blir allt viktigare att bevara och utveckla inför framtiden.
Vi ser också att den stora framtidsutmaningen består i att stärka och bevara våra traditionella
samiska näringar och samtidigt skapa förutsättningar som ger möjlighet att utveckla nya
livskraftiga verksamheter och helt nya inriktningar i vårt näringsliv. De näringar som traditionellt
är kännetecknande för samerna är rennäring, duodji, gårdsbruk, jakt och fiske. De utgör,
tillsanunans med övriga samiska näringar, grunden för vidareutvecklingen av ett varierat och
produktskapande näringsliv. Det är en utmaning för oss alla att utifrån egna villkor möta
förändringar genom att bevara arbediehtu och utveckla vår egen kompetens och variation i
näringslivet.
Vi bedömer att det samiska företagandet har stor potential och är en viktig faktor för den samiska
kulturen, det samiska språket och för landsbygdens utveckling och fortlevnad. För att Sametinget
ska kunna arbeta al,tivt med näringslivsfrågor behövs en samlad strategi som tydligt talar om
Sametingets viljeinriktning, dels för egna strävanden och planering och dels för de övriga
myndigheter och intressenter som arbetar med regional och lokal utveckling.
Sametingets näringslivspolitiska strategi ska vara en ledstjärna och inspirationskälla för det
politiska utvecklingsarbetet. Vår ambition är att skapa en inriktning som är relevant och nära
kopplad till de behov och frågeställningar som samiska näringsidkare dagligen berörs av. Detta
dokument fokuserar på prioriterade utvecklingsornråden för Sametingets näringslivspolitik och
tydliggör ansvar och roller. Det omfattar däremot inte rennäringen som har ett eget strategiskt
dokument.
Niiringsnänmden Sametinget kompletterar den näringslivspolitiska strategin med en handlingsplan
som är mer operativ, vilket innebär att det justeras kontinuerligt allt eftersom behov och
omvärldsfaldorer förändras.

Såprni oktober 2019
Sametingets niH'ingsnämnd Sametinget
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1.1 VISION
Vi verkar för ett samiskt näringsliv som är hållbart, resilient1 och ekonomiskt bärkraftigt inom olika
branscher och med olika företag. Vår vision är att skapa rätt förutsättningar för alla företag att
etableras, växa, stärkas och utvecklas inom verksamheter som har en levande och naturlig koppling
till samiska traditioner. I gemenskap värnar vi om vårt språk, vår kultur och ett levande och
hållbart kulturlandskap som ger möjligheter till en kontinuerlig överföring av våra traditionella
kunskaper från generation till generation.
1.2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Sametinget ska verka för att skapa ett attraktivt näringslivsklimat med fler nya samiska företag och
ökad tillväxt i befintliga företag. Sametingets övergripande målsättning som är gemensanuna för all
samisk näringsverksarnhet är:

•

Att samerna inkluderas och värdesätts som en tillgång i lokala, regionala och nationella
utvecklingsprogram för näringslivs- och landsbygdsutveckling.

•

Att uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation samt stödja utvecklingen av innovativa
samiska produkter.

•

Att på ett långsiktigt och hållbart sätt skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och
innovationsförmåga i det samiska näringslivet.

•

Att samiska näringar har ett eget EU-program och att Sametinget är nationell medfinansiär i
detta program.

•

Att ett samiskt näringslivscentrum etableras.

•

Att stärka samiska branschorganisationer och nätverk som ger samiska företag och
entreprenörer tillgång till samlad expertis, mentorskap och inkubatorverksarnhet.

•

Att förbättra utbildnings- och praktikmöjligheterna för samiska näringsidkare genomhögre
samisk utbildning på fler orter.

•

Att det samiska språket används inom det samiska näringslivet för att synliggöra och
levandegöra den samiska kulturen och arbediehtu.

•

Att andelen kvinnor och ungdomar ökar inom samiskt företagande.

•

Att Sametingets roll och kompetens stärks när det gäller datainsamling och att Sametinget blir
statistikansvarig myndighet mom samiska temaområden.

•

Att återställa, bevara och främja ekosystemen samt främja resurseffektivitet och stödja
övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi i Sapmi.

•

Att främja social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden.

1

Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

2. VÄRDEGRUND
Vårar värderingar utgår från vårt språk, vår kultur, ett jämställt samhälle, arbediehtu/traditionell
kunskap, eallinbiras/vår livsmiljö, klimatanpassnmg och hållbar utveckling. Värdegrunden ska
genomsyra allt arbete med och inom samiskt näringsliv.
2.lSPRÅK
Språket är i viss mening bärare av ett folks historia. I språket finns inbäddat uttryck för social och
ekonomisk organisation, för myter och trosföreställnmgar, rättsuppfattnmg och värderingar.
Möjligheten att föra dessa förhållanden vidare förtvinar om språkliga uttryck försvinner. Samiskan
är ett uttryck för förhål!nmgssättet till naturen, vårt kulturlandskap och till varandra. Det är ett
nödvändigt redskap för överföringen av arbediehtu från generation till generation. Samiska är ett
språk som i första hand talas och som i sitt ordförråd varit och alltjämt är starkt knutet till naturen.
Exempelvis är renskötseln en näring som med sin specifika terminologi beskriver renen med dess
behov och förutsättnmgar. På sanuna sätt är andra traditionella samiska näringar som duodji, jojk,
samisk matkultur, jakt och fiske starkt sanunankopplande med språket. 2
"Vi, det samiska folket, är ett folk som förenas genom vår kultur, språk och historia, bosatta i
områden som vi sedan urminnes tider och upp till historiska dagar, allena bebott och brukat"'

2.2 JÄMSTÄLLDHET
Hållbar utveckling inbegriper även jämställdhetsmässig hållbarhet. Ett hållbart samhälle innefattar
lika möjligheter oavsett om du är man eller kvinna. Det innebär också att kvinnor och män har
sanuna rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Rätten till
självidentifikation försvaras av dels den ensldlde, och dels av Sametinget. Diskriminering på grund
av kön drabbar både kvinnor, män, barn och unga. Ett samhälle där möjligheter och förutsättningar
på många sätt styrs av vilket kön du har, begränsar oss alla och försvårar vår egen personliga
utveckling till ansvarstagande progressiva individer i utvecklingen av ett bättre globalt samhälle.
Sametinget har antagit ett jämställdhetsprogram som ska integreras i samtliga arbetsområden. Där
står bland annat:
"Samiska kvinnor och män har sanuna rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla
områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem
och barn samt kroppslig integritet. / .. ./Jämställdhet är en viktig del i arbetet med att
dekolonisera och stärka det samiska folket och samhället. Genom att arbeta långsiktigt med
jämställdhet bidrar man till psykisk och fysisk hälsa, levande kultur och ett starkare samiskt
samhälle." 4

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, s 7. 2016.
Samerådets politiska uttalande i Åre 1986 i samband med att den samiska flaggan antogs.
4 Sametingets jämställdhetsprogram, s 16, 2016.
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2.3KULTUR
Samisk kultur har sitt ursprung i arbediehtu och förhållniugssättet till naturen och vår livsmiljö eallinbiras. Vi ser oss själva som en naturlig del av det eviga kretsloppet. Vi är historia, nutid och
framtid på en och samma gång. Samisk kultur har ett helhetsperspektiv som innefattar såväl nutida
kulturuttryck som kulturarv och kulturmiljö. Ett levande och starkt samiskt kulturliv stärker samisk
samhörighet och identitet samtidigt som kulturen bidrar till ett aktivt lokalsamhälle där folk vill
leva och bo. Kulturaktiviteter har därför en viktig roll i det samiska samhället. Samisk
kulturutövning skapar tillhörighet, trivsel och livskvalitet men även arbetsplatser med samisk
kultur som grund. 5
Tillväxt för samiskt näriugsliv är därmed en del av och en förutsättniug för den samiska kulturen.
De olika delarna är beroende av varandra. Om det ska vara möjligt att behålla och utveckla en
levande samisk kultur i vid bemärkelse, är det nödvändigt att de samiska kulturfrågorna blir ett
naturligt inslag även i den samiska näringslivspolitiken.

2.4 ÅRBEDIEHTU
Det samiska folket har hävdat och brukat våra traditionella territorier och vattenområden under så
lång tid att iugen känner till något aimat förhållande. För att en småskalig arktisk urfolkskultur ska
kuuna överleva den långa polarnatten under en lång följd av år, har enskilda samer och samiska
familjer genom bl.a. siida-systemet och det enskilda praktiska utövandet tagit hänsyn till ett
bibehållet förhållande när det gäller vattenkvalitet och matsuveränitet. De traditionella formerna för
våra näriugar har alltid tagit siu utgångspunkt i långsiktighet och utifrån ett hållbart nyttande av
naturresurserna. Våra värderiugar utgår från arbediehtu, samisk traditionell kunskap där människa,
djur, natur och kultur utgör en odelbar helhet. Liksom annan traditionell kunskap är arbediehtu
dynamisk, anpassniugsbar och holistisk. Det är inte en gammal, oanvänd kunskap utan en kunskap
som förändras utifrån de förutsättningar som råder. Det är en resilient kunskap' och den går att
förena med ny teknik och reviderade metoder. Ett exempel är renskötseln där renskötare
fortfarande traditionsenligt flyttar med renarna för att de ska ha bra naturbete olika årstider. Val av
betesområde mm baseras på traditionell kunskap om renen, naturen, miljön och andra förhållanden
som vägs iu och påverkar betesro mm. Priuciperna är desamma som för tidigare generationer men
hjälpmedlen som används för att förflytta sig och siua renar har däremot ändrats. Idag använder
renskötarna andra transportmedel och ny teknik, bl. a drönare och GPS-halsband på renar för att
följa, beval<a, driva och flytta renhjorden men grundtanken att följa renen till olika
naturbetesområden är densamma. Traditionell kunskap jämställs därmed iute med gammal, icke
använd kunskap.

Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021.
Resiliens: "Ekologiska och sociala system är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar dynamiskt. Resiliens handlar i sådana
sammanvävda sammanhang om ett systems fö1måga att hantera påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd samt dess
förmåga till självorganisation och till att lära sig och anpassa sig." Åsa Nordin-Jonsson (red) 2010: Årbediehtu- samiskt kulhuarv och
traditionell kunskap, s 20.
5
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2.5 EALLINBIRAS, KLIMAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Sametinget har antagit en klimatstrategi med en vision och mål som tar sikte på en livskraftig och
hållbar samisk livsmiljö:

"Vi önskar att leva i ett livskraftigt Sapmi som är rotat i både en bärkraftig natur och en levande
samisk kultur. Människan och naturen ska ha en långsiktig förmåga att förnya sig och hållbart
vidareutvecklas även i tider av förändringar. Både natur och kultur i Sapmi ska upplevas som
berikande för omvärlden. Sametinget har formulerat tre delmål som ska bidra till att uppnå
visionen:

Årbediehtu - traditionell kunskap
Målet innebär ett starkt och livskraftigt arbediehtu. Genom att integrera arbediehtu på alla
samhällsnivåer skapas ett samhälle som genomsyras av vår samiska tanketradition och
berikar samhället rörande tex. hållbarhet och biologisk mångfald.
Dassilas ovdanahttin - balanserad utveckling
Målet inuebär att traditionell och vetenskaplig kunskap likställs och kombineras med nya
erfarenheter för att vidareutvecklas
Ealli eallinbiras - en bärkraftig livsmiljö
Målet inuebär att nyttjandet av mark och vatten ska vara i balans, utan att naturen utarmas.
Natur- och miljöskyddet måste ges hög prioritet i samhällsplaneringen." 7
Samer har under årtusenden utvecklat ett sätt att leva genom bruka men inte förbruka
naturresurserna. Detta synsätt och dessa möjligheter vill vi föra vidare till kommande generationer.
Det är många samer som inte lever i ett direkt förhållande till naturen men ändå har de kulturella
sedvänjorna och värderingarna. En ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurserna är
en central del i den samiska kulturens utveckliug. Ett ekologiskt, socialt och bärkraftigt samiskt
näringsliv är en avgörande förutsättning för att bevara höga miljö- och kulturvärden samt
biologiskt mångfald i Sapmi. 8
Den samiska kulturen och de ännu oförstörda delarna av de traditionella markerna och vattnen i
Sapmi måste tillförsäkras skydd. Det kan ske genom tillägg till gränstraktat och genom olika
internationella instrument för mänskliga rättigheter (MR-instrument) som ett nationalstatligt och
folkrättsligt åtagande grundat på de två principerna; respekt och deltagande. Respekt för den
samiska nationen och med erkännande av det samiska folket. Genom ett nationalstatligt åtagande
kan vår rätt att hävda och utöva vår urfoll<Skultur inom Sapmis traditionella marker och vatten
bekräftas. Det kan även inuebära att vi samer, varken enskilt eller tillsammans, har rätt att skriva på
avtal som innebär medgivande från vår sida till ett uppläsande av vår kultur eller en acceptans av
kompensation för förstörelse av marker och vatten.

7
8

Sid 22, Klimatstrategi- Sametingets politiska ställningstagande, 2019.
Klimatstrategi - Sametingets politiska ställningstagande, 2019.

3. SAMETINGETS ROLL OCH ANSVAR
3.lROLLER
Näringslivspolitiken i Sapmi är ett resultat av prioriteringar och insatser som beslutas av stat,
länsstyrelser, regioner och kommuner. Det samiska inflytandet över samisk näringslivsutveckling i
Sapmi är idag begränsat. Sametingets intention är dock att beslutanderätten överförs till
Sametinget. Först då kan en effektiv samisk regional- och näringslivspolitik skapas.
Enligt förordning (2009:l 395) med instruktion för Sametinget ska regeringen hållas informerad om
utvecklingen inom samiskt näringsliv. Sametinget ska bistå Jordbruksverket i genomförandet av
landsbygdsprogrammet på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och
är effektivt för myndigheterna. I samråd med Jordbruksverket fortsätter Sametinget arbetet med att
skapa möjligheter till diversifiering, strukturomvandling och etablering av nya företag inom de
samiska näringarna. Sametinget arbetar även med att främja ett levande och dynamiskt kulturarv
kopplat till mat- och livsmedelsframställning tillsammans med Jordbruksverket,
Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och folkminnen. 9
Sametinget förstärker sin organisation och service samt medverkar i samhällsplaneringen så att det
samiska samhället och omvärlden blir medvetna om vad Sametingets politiska del respektive
förvaltningsorganisation har för ansvar och hur ärenden handläggs och beslutas. Vidare deltar
Sametinget aktivt i europeiska och internationella samarbeten, i olika urfolkssammanhang samt
organisationer och nätverk För detta arbete har Sametinget tagit fram en internationell strategi.
Sametingets näringsnämnd och näringslivsavdelningens syfte uppgift är att skapa goda
förutsättningar för förvaltning och utveckling av det samiska samhällets näringar. Sametingets
handläggning av ärenden ska vara snabb och beskeden tydliga. Råd och regler som Sametinget
utfärdar ska vara enkla, tydliga och lätta att förstå. Sametingets kontakter med det samiska
näringslivet ska kännetecknas av:
•
•
•
•

god kommunikation
hög kvalitet
effektivitet och
rättssäker myndighetsutövning

3.2 ETT GEMENSAMT ARBETE
Sametinget, samiska entreprenörer, företagare, organisationer och nätverk bildar tillsammans med
övriga samhället en helhet som har stora möjligheter att bli en kraft i utvecklingen av Sapmi och
glesbygden. För att uppnå detta måste parterna arbeta i respektfull samverkan, med erfarenheter
och kunskap. Ökat samarbete kring utvecklingsfrågor om bland annat lokal förvaltning,
infrastruktur och kompetensutveckling är vägen till framgång. Det är nödvändigt att utveckla
varaktigt samarbete mellan aktörerna på lokal, regional som central nivå och därigenom erhålla
synergieffekter genom utveckling och samordning av resurser exempelvis genom
nätverksbyggande och användning av bästa möjliga telarik och metoder.

9
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3.3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Samisk näringslivsutveckling är idag kopplat till EU:s landsbygdsprogram och Interreg. Sametinget
har därutöver inte resurser att stötta samiska företagare och entreprenörer ekonomiskt och bidra till
näringslivsutvecklingen i exempelvis regioner och kommuner. Den stora framtidsutruaningen
består i att stärka och bevara samernas traditionella näringar och skapa förutsättningar som ger
möjligheter att utveckla nya livskraftiga näringar. För Sametinget är det viktigt med egna
utvecklingsmedel för att medfinansiera projekt inom EU-program och andra nationella uppdrag. I
likhet med länsstyrelserna skulle Sametinget tillförsäkras tillgång till egna regionala
utvecklingsmedel för att stärka det samiska företagandet och initiera till utvecklingsprojekt i
Sapmi. 10

3.4 SAMISK FÖRVALTNING
Under det senaste decenniet har fokus i all näringslivs- och sysselsättningsutveckling flyttats från
stat och regering till lokalt inflytande och enskilda individer .. Ett utökat lokalt inflytande krävs för
att hushålla med naturens resurser i det samiska traditionella bosättningsområdet och ge underlag
för en planering oberoende av administrativa gränser. Det lokala inflytandet är också nödvändigt
för att tillvarata mänskliga resurser.

Genom ett starkt lokalt inflytande och införande av decentraliserad förvaltning av exempelvis
mark-, jakt- och fiskeresurser skapas underlag för att stärka samernas näringar och kultur som
urfolk. En lokal förvaltning kan innefatta upplåtelse av fiske- och jakträtt, rovdjursinventering och
decimering, underhåll av anläggningar och naturvårdsinsatser med mera. En utveckling styrd av
det samiska samhället är nödvändig för att få större valfrihet och möjligheter för fler samer att bo
och arbeta i de traditionella samiska bosättningsområdena. Den naturliga utvecklingen är att fler
förvaltningsobjekt överförs till samisk kompetens eller där samer har beslutsrätt. Förverkligandet
av samiska förvaltningsområden är betingat av framför allt lagändringar och regeringens
förordningar.

10
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4. SAMISKT NÄRINGSLIV

4.1 GENERELLA UTMANINGAR

En övergripande målsättning för Sametinget är att stärka Sametingets roll och kompetens när det
gäller datainsamling och att arbeta för att Sametinget blir statistikansvarig myndighet inom de
samiska temaområdena. Anledningen är att det i dagsläget inte finns statistik som kan ligga till
grund för den samiska samhällsutvecklingen. Statistiska centralbyrån inte får registrera etnisk
tillhörighet eller samla in data baserad på etnicitet. Det innebär i praktiken att det är svårt att göra
tillförlitliga nuläges- eller bal<grundsanalyser av de samiska näringarna. Det inte går att säga hur
omfattande det samiska näringslivet är, eller om olika näringar krymper eller växer. Det går inte
heller att utifrån fakta analysera fram villrn insatser som bör göras inom de olika näringarna eller
följa upp resultatet av genomförda satsningar. Detta har påtalats i bland annat OECD:s rapport om
samiskt näringsliv i regional utveckling. 11
OECD menar vidare att det faktum att den statliga politiken som berör samiskt näringsliv spänner
över så många områden och återfinns på olika nivåer, i sin tur formar förutsättningarna och
möjligheterna för det samiska näringslivet att växa. De olika områdena spänner över infrastruktur,
naturresursexploatering (skogsbruk, vind- och vattenlaaft och gruvor mm), miljöpolitik,
näringslivspolitik, regional- och landsbygdsutvecl<ling, parallellt med att politik förs på nationell,
regional och kommunal nivå.
Därmed formar den politiska miljön de samiska rättigheterna och möjligheterna som i praktiken
finns tillgängliga och erbjuds när det gäller stöd och service till samiska företag. Regionerna
hanterar också egna regionala utvecl<lingsplaner och inom dessa anges samer som en kulturell
tillgång, men få uttrycker att det finns konl<reta behov av att förbättra engagemanget för de samiska
frågorna. OECD flera förslag hur samiska företag och entreprenörer kan stödjas bättre genom olika
aktiviteter, bland annat:
•
•
•

•

Inkludera samer i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutveckling.
Att i programbeskrivningar lyfta fram att investeringar i samisk kultur och utbildning även
är investeringar i samisk näringslivsutveckling.
Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning samt öka stödet till
samiska institutioner/organisationer så att de kan bidra i konsultationen på ett meningsfullt
sätt.
Påbörja arbetet med en nationell samepolitik som bland annat kan:
- identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling,
- analysera det politiska ramverket utifrån att samiska frågor ska integreras i ramverket,
- förtydliga ansvaret för samiska frågor hos olika myndigheter och departement,
- etablera årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och Sametinget,
- i ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för urfoll<s rättigheter kan
utvecklas för att möta det samiska foll<ets aktuella behov för att bättre stödja deras unika
kulturella identitet och självbestänunande. 12

11 OECD -Rural Policy Reviews, "Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019. WSP, 2019. Läget i
Såpmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
12 OECD- Rural Policy Reviews, "Llnking the lndigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019
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4.2 UTVECKLINGSOMRÅDEN
I det samiska samhället utgörs basnäringarna traditionellt sett av renskötsel, jakt och fiske,
gårdsbruk och duodji. Likt renskötseln utgör jakt och fiske på många håll i Sapmi en obruten
tradition och oumbärlig del av livet, kulturen och det samiska folkets näringsfång. En styrka är att
basnäringarna i kombination med andra sysselsättningar alltid varit ett självklart sätt att säkra
inkomsterna, minska den ekonomiska sårbarheten och hushålla med de tillgängliga
naturresurserna. Det samiska näringslivet består därmed av en mångfald av verksamheter som har
det gemensamt att de utgår ifrån det nära sambandet mellan näring, miljö och kultur och
karaktäriseras av småskalighet och lokal anpassning. Ett samiskt företag balanserar mellan
affärsmässiga och icke-kommersiella värderingar, exempelvis är en renskötare inte bara en
företagare utan även bärare och förvaltare av ett kulturarv.
I övrigt förutsätter ett liv i glesbygden ofta en kombination av näringar och tjänsteverksamhet för
att en företagare ska kunna försörja sig. De samiska företagen är genomgående mycket små och
kartläggning 13 visar att ungefär 30 procent av de samiska företagen bedriver renskötsel, de övriga
företagen är verksanuna inom 262 andra branscher. Cirka en tredjedel av rennäringsföretagen
kombinerar ren.skötsel med arman verksamhet och skogsskötsel, metallegoarbeten samt turist- och
bokningsservice är vanligt förekommande biverksamheter. Drygt hälften av rennäringsföretagarna
bedriver arman huvudsaklig verksamhet än renskötsel, vanligast är specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet samt detaljhandel.
Utöver traditionellt samiska näringar finns en stor andel samiska företag inom bland armat
skogsbruk och byggsektorn. Vidare har företag inom livsmedelsframställning, detaljhandel och
landtransporter en hög omsättning per företag och per sysselsatt. 14 En hög omsättning betyder dock
inte alltid att företagen är lönsamma. Exempelvis har aktiebolag inom livsmedelsframställning
uppvisat negativa resultat under 2017 medan aktiebolag inom turism (hotell- och logi,
landtransporter, resebyråverksamhet) generellt har positiv lönsamhet.
Undersökningar 15 visar också att samiska näringar och kultur har stor betydelse for regionens
kulturella profil och är en stor tillgång för turistnäringen. Besöksnäringen har ökat markant i
Sverige det senaste årtiondet och är viktig för arbetsmarknaden. Det finns alltså en växande
potential inom turismsektorn. Kartläggning visar att samiska företag verksanuna inom turism- och
besöksnäringen är de som har bland det största antalet sysselsatta per företag. Endast företag inom
livsmedelsframställning/sarnisk mat har fler sysselsatta. Besöksnäringen och samisk mat har den
högsta omsättningen per företag och en slutsats kan vara att dessa samiska verksamheter har en
positiv utveckling vad gäller antal företag och lönsamhet och att möjligheterna att försörja sig inom
dessa näringsgrenar är bättre än inom andra samiska näringsgrenar. 16

4.2.1 Duodji och samiskt konsthantverk
Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har även ett starkt symbolvärde för
den samiska identiteten och ett starkt samband med naturen, livsstilen och levnadssättet.
Förutsättningarna för en växande duodjinäring är goda och hantverket är en naturlig del av det
WSP, 2019. Läget i Såpmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
"sysselsatt" ersätter "anställd" eftersom antalet enskilda firmor utan anställda är överlägset störst i statistiken.
15 OECD - Rural Policy Reviews, "Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. 2019.
16 WSP, 2019. Läget i Såpmi-kartläggning av samiskt näringsliv.
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samiska näringslivet. Duodji och det moderna samiska konsthantverket (daiddadoudji) ses sällan
som en utvecklingsbar egen näringsgren, utan snarare som en kulturyttring. Det försvårar dess
möjlighet att utvecklas till en bärkraftig näring.
Duodjinäringen är en unik men också en naturlig del av den helhet som bildar samisk kultur och
samhällsliv. Utvecklingsmöjligheter ligger också i ett ökat samarbete och samverkan med andra
samiska näringar, som exempelvis upplevelseturismen. Likaså behövs samordning mellan de
samiska näringarna för att kunna skapa förändring. Ett exempel på detta är de regelverk som
omger köttproduktionen och slakteriverksamheten som indirekt påverkar tillgången till
slöjdråvara.
Duodjipolitiken måste våga vara innovativ och utforska nya möjligheter till utvecklingsområden.
Den speciella arbetssituation många duodjiutövande befinner sig i kräver särskilda prioriteringar.
Utövarna är, och har alltid varit, enmansföretagare med individuell inriktning i verksamheten.
Stödformerna måste därför byggas upp med den enskilda slöjdaren och dennes förutsättningar i
centrum.

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1l
Prioriterat mål inom duodji och samiskt konsthantverk:
''
'''

Att stärka samverkan mellan intressenter inom duodji och andra samiska näringar samt
!
gynna entreprenörskap och innovativ produktutveckling inom det samiska konsthantverket !
- daiddaduodji - och duodji.
!'
'
'

t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l

4,2.2 Samisk besöksnäring
Turism- och upplevelseindustrin växer både lokalt och globalt och den samiska besöksnäringen har
stor utvecklingspotential. Det finns generellt en stark vilja för ett ökat samiskt engagemang i
turismen som producerar attraktiv fiske-, eko-, kultur- och naturturism av hög kvalitet och med
hållbarhet och omtanke om naturens resurser i fokus. Därför är det viktigt att kvalitetssäkra den
samiska turismen och dess produkter. Genom att värna om det samiska språl<et, arbediehtu, den
samiska kulturen och samiska traditionella näringar skapas förutsättningar för en hållbar turism
som bygger på äkthet och genuina värden. Utvecklingen av den samiska turismen i Sapmi ska vara
en positiv upplevelse för enskilda samer, samebyar och glesbygdsbor i allmänhet. En sådan
utveckling skapar sysselsättning och stärker glesbygdens företag ekonomiskt. Turistisk verksamhet
styrd av samer ger dessutom tillfällen till vederhäftig information och upplevelser om samerna och
samisk kultur.
En stor tillväxtpotential ligger i samisk mat och duodji kopplad till utveckling av samiska produkter
för turism. Inom kunskapsturism är maten en del av aktiviteterna som till exempel att lära sig att
förstå samisk matlagning, samiska matupplevelser och samisk livsmiljö. Samisk mat och samisk
turism kan bli ett starkt varumärke genom kvalitetsmärkning och bättre strategisk marknadsföring.
Genom samverkan i alla led kan tillväxten öka och lönsamheten höjas.

Sametingets och näringsnämndens uppgift är att skapa förutsättningar för en strategisk
marknadsföring av samisk upplevelseturism som medverkar till att lönsamheten höjs för
verksamma samiska turistföretag och att nya samiska turistföretag etableras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·

i

' Prioriterat mål inom samisk besöksnäring:

Att utöka möjligheterna till stödformer för att främja en hållbar samisk besöksnäring,
, produktutveckling samt utökad samverkan och nätverksbyggande mellan samisk
besöksnäring och övriga samiska näringsgrenar.

''
'

i

[___________________________________________________________________________________________________________________ J
4.2.3 Samisk mat
Den samiska maten är central för en levande samisk kultur och för den samiska identiteten. Samisk
mat har sitt ursprung i en jägar- och sarnlarkultur som senare övergått till tarnrenskötsel i
kombination med jakt och fiske. Matkulturen utmärks av naturliga säsongsvariationer och styrs av
den periodvisa tillgången till ren, älg, fisk, fågel och småvilt, bär, örter och växter.
För att stärka den samiska matkulturens ställning är det nödvändigt med en revitalisering av
samisk matkultur så att den både kan bevaras och utvecklas i framtiden. En grund för den samiska
matens goda kvalitet är ren natur och en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. En
grundförutsättning för produktion av god samisk mat är insyn över marker och naturresurser, som
till exempel arealer med renbete, bär och örter, bestånd av vilt och vattendrag med fisk.
Det kända begreppet urfolkens matsuveränitet, det vill säga den samiska kontrollen över alla led i
näringslivskedjan, måste öka för att det ska gå att förbättra och vidmakthålla kvaliteten på samisk
mat och för att produktionen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt över flera generationers
utövande och självstyrda kontroll. Samisk mat finns inom näringslivsbranscher som rennäring,
fiske, jakt, bärplockning, gårdsbruk, besöksnäring, restauranger, mat-, upplevelse- och
kulturturism.

:

: Prioriterat mål inom samisk mat:

l

Att stödja samarbetet mellan samiska matproducenter, andra intressenter och övriga
samiska näringar, samt främja forskning och arbeta för att samla resurser till organisationer
som stöd1· er och utvecklar samisk mat.

'i

!

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

4.2.4 Samiskt gårdsbruk
I de tre nordligaste länen finns ett stort antal så kallade gårdsbruk som har mycket varierad
bakgrund både vad gäller ursprung och utveckling. Gårdsbrukarnas kulturhistoriska ursprung är
också mycket varierad, några har tillkommit i samband med den svenska bondekulturens
expansion in i landet, andra representerar samisk bosättning med mycket lång historisk kontinuitet.
Gårdsbruken har i de flesta fall en samisk bakgrund, antingen direkt genom att upptagaren varit
same eller indirekt genom att fastigheten upptagits inom det innehavda lappskattelandet. I
gårdsbrukarnas näringsfång har jakten, fisket och jordbruket haft stor betydelse och även format
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den omgivande miljön. Klart är att det både har funnits historiskt och fortfarande finns, samiska
gårdsbrukare som verkar och lever i Sapmi.
På gårdsbruken bedrivs ofta en kombination av småskaligt gårdsbruk med djurhållning, jakt, fiske
och småskalig turism. Allsidigt och bärkraftigt nyttjande av resurser har alltid varit grunden för
traditionellt samiskt gårdsbruk. Det finns för det samiska gårdsbruket utvecklingspotential i att
utveckla en småskalig turistverksamhet, som bygger på att visa upp traditionell kunskap och den
samiska nybyggarkulturen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
'j Prioriterat mål inom samiskt gårdsbruk:

i''

Att stödja organisationer och föreningar som främjar och utvecklar samiskt gårdsbruk,
:' historiska samiska kulturmiljöer samt underlätta för företags produktutveckling inom
:: samiskt gårdsbruk.
't------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
f

4.2.5 Samisk kultur som näring
Inom det samiska kulturlivet växer nya näringar fram. Begreppet kulturella och kreativa näringar
(KKN) innefattar enligt Tillväxtverkets definition följande områden: arkitektur, dataspel, design och
formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode,
musik, scenkonst, slöjd och hantverk samt upplevelsebaserat lärande. 17 Kultursektorn sysselsätter
även den samiska företagaren. Ordet kultur har många innebörder. Kulturprodukter av olika slag
som musik, jojk, teater, bokutgivning, tidningsutgivning, multimedia, foto, film, konst,
museiverksamhet etc. är en betydelsefull del av det samiska samhällslivet och berikar och synliggör
den, och inte minst - skapar samiska arbetstillfällen.
Den samiska kultursektorn är relativt liten och är i behov av bland armat startkapital för att kunna
växa. Inom denna sektor är viktigt att det finns statliga, regionala och kommunala instrument som
kan stödja dessa företag. 18 Kartläggning inom sektorn visar att företag verksanuna inom samisk
kultur upplever att de uppfattas som kulturarbetare och sällan som näringsverksanuna företagare. 19

Mediaproduktion
Generellt är samisk mediaproduktion såsom skapande av film, foto, böcker (ljud och tryck), radio
och poddar (podcast) mm, näringsverksamheter som har stora möjligheter på grund av intresset
och behovet av att synliggöra samisk kultur. Den samiska medieverksamheten, med bland armat
radio, tv och tidningsmagasin har genom sin verksamhet gjort att efterfrågan på kvalificerade
samiska journalister har ökat. En arman sektor där efterfrågan på tjänster ökar är inom
översättningar, tolkrung, medieuppdrag och liknande. Det finns det en stor utvecklingspotential
inom dessa branscher. Sedan Johan Turi och Anta Pirak gav ut sina böcker i under 1900-talets
första hälft har ett stort antal samer gett ut böcker. Det gemensanuna för de flesta samiska
författarna är att de i sina böcker beskriver den samiska livsmiljön. I dagsläget finns det få eller inga

17 Sametingets

kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021.
OECD- Rural Policy Reviews, "Linking the Indigenous SamiPeople with Regional Development in Sweden. 2019.
19 WSP, 2019. Läget i Siprni-kartläggning av samiskt näringsliv.
18

samiska bokförlag som har de ekonomiska möjligheterna att etableras och utvecklas. Samma gäller
för de samiska tidningsutgivarna.

Musikskapande, jojk, teater och övrig scenkonst

Jojken har funnits sedan urminnes tider som ett uttryckssätt för samer. Idag har många samer satt
den samiska musiken på världskartan och har det som levebröd. Däremot saknas resurser i det
samiska samhället att ta hand om denna utvecklingspotential och samiska resurser går därför
förlorade. Samiska teater erhåller idag medel från Sametinget. I det lokala perspektivet är lösningen
endast ideellt arbete.

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!'

Prioriterat mål inom samisk kultur som näring:
''
:' Att främja en positiv utveckling som lyfter fram, möjliggör och skapar förutsättningar för
' samiska entreprenörer, företag och organisationer inom kultursektorn att bedriva en
bärkraftig verksamhet.

''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~'

4.2.6 Övrig närings utveckling i Sapmi
Samhällsutvecklingen har även berört det samiska samhället. Omstruktureringen mot ett
modernare och mer differentierat yrkesliv har naturligt nog rekryterat samer till yrkesliv utöver de
traditionella basnäringarna. Ett liv i glesbygden förutsätter ofta en kombination av näringar och
tjänsteverksamhet för att en företagare ska kunna försörja sig. Många samiska företag är
verksamma inom ett stort antal branscher genom biverksamheter, förutom sin huvudsakliga
verksamhet. Skogsbruk, specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, metallegoarbeten,
detaljhandel, transportverksamhet och detaljvaruhandel är exempel på vanliga verksamheter som
bedrivs av samiska företagare.

,--------------------------------------------

!'
'

-----------------------------------------,

'

Prioriterat mål inom övrig näringsutveckling i Sapmi:

Att främja en positiv näringsutveckling för alla företag att etableras, växa och utvecklas
inom verksamheter som har en levande och naturlig koppling till samiska traditioner.

I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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5. NÄSTA STEG - EN HANDLINGSPLAN
Sametingets näringsnämnd Sametinget arbetar för att stärka och utveckla de samiska näringarna
inom skilda områden och på olika nivåer - från lokal nivå till internationella organ som FN, EU och
Europarådet. De nordiska sametingen har även ett gemensamt samarbete genom Samiskt
parlamentariskt råd, SPR. Vart tredje år har SPR en konferens där ledamöter från de tre nordiska
sametingen samt representanter från de ryska samerna träffas och diskuterar gemensanuna frågor.
Den första parlamentarikerkonferensen ägde rum i Jokkmokk 2005 där följande uttalande antogs:
"Julggasta ahte mii atnit iezamet geatnegahtton ovttasradiid halddasit ja ovddosguvlui
doalvut min mattuid oktasas arbbi buoremus avkin sami servodahkii ja ahte mii ain aigut
suodjalit iezamet massekeahtes ålgoalbmotvuoigatvuodaid eatnamiidda, caziide ja
luondduriggodagaide - vuodduduvvon dasa ahte min ålbmot lea daid guovlluid geavahan
dondolos aiggiid rajes."
"(Vi) förklarar att vi gemensamt anser oss förpliktade att fö1valta och föra vidare vårt
gemensanuna arv från våra förfäder och -mödrar till det samiska samhällets bästa, och att vi
fortsätter värna om våra omistliga urfolksrättigheter till land, vatten och naturresurser grundat på vårt folks bruk av dessa onuåden genom urminnes tider." 20
Näringsnämnden Sametinget står bakom denna förklaring som gäller även idag.
Nämndens Sametingets nästa steg är att ta fram en operativ handlingsplan som ett direkt uppdrag
utifrån denna näringspolitiska strategi.

20

Jokkmokksdeklarationen - Förklaring från den första sameparlamentarikerkonferensen, Jokkmokk 24 februari, 2005.
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