ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
Sámediggi
Sametinget
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
§§ 35 - 50
2019-11-26--28
Háhpárándi/Haparanda

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Baiki ja áigi /Plats och tid

Haparanda stadshus, Háhpárándda/Haparanda
2019-11-26; kl 08.30 - 17.24
2019-11-27; kl 08.30 - 12.00
2019-11-28; kl 08.30- 16.30

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ledamöter enligt bilagda uppropslistor
Lahtut nammačuorvunlisttuid mielde

Iežá oasseváldi /Övriga deltagande

Siri Persson, čálli/ sekreterare

Paragrafát /Paragrafer

§§ 35 - 50

Dárkkisteaddji/ Utses att justera
Vuolláičallosat
Underskrifter
čálli
sekreterare

Siri Persson

čálli sámegillii
sekreterare

Inger Anna Eira Andersson

ordförande

Paulus Kuoljok

§§ 35 -40.1, 42-50

ságadoalli
ordförande

Åsa Blind

§§ 40.1 -41

dárkkisteaddji
justerare

Stefan Mikaelsson

§§ 35-50

dárkkisteaddji
justerare

Agneta Rimpi

§§ 35-50

ságadoalli

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enlig anslag.

Orgána /Organ

Sámediggi/Sámedigge/Saemiedigkie/Sametinget

Čoahkkinbeaivemearri/Sammanträdesdatum

2019-11-26--28

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande …………………………..
Beavdegirjji vurkensadji
Förvaringsplats för protokollet

Sámedikki hálddahus,Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Vuolláičála/Underskrift

…………………………..

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35

Rahpan
Sámedikki åvtehke sávvá bures boahtima ja rahpá čoahkkima.

§ 36

Lahtuid nammačuorvun

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 1 mielde, 2019-11-26; dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi čohkká lahtu Håkan Jonsson sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Oscar Sedholm sajis
Fia Kaddik čohkká lahtu Lars Jon Allas sajis
Signar Holmström čohkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Nils Johan Labba čohkká lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Rolf Ohlson čohkká lahtu Julia Wahlberg sajis
Katarina Sevä čohkká lahtu Martin Lundgren sajis
Ronny Svarto čohkká lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Dan Fjällman čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Marita Granström čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Carola Fjällström čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis

§ 37 Guovtti dárkkisteaddji válljen
Mona Persson evttoha Agneta Rimpi dárkkisteaddjin.
Jan Rannerud evttoha Stefan Mikaelsson dárkkisteaddjin.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

válljet Stefan Mikaelsson ja Agneta Rimpi dárkkisteaddjin.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok ordförande

§ 35

Öppnande
Sametingets ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 36

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2019-11-26; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Håkan Jonsson
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Fia Kaddik ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Signar Holmström ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Rolf Ohlson ersätter ledmaoten Julia Wahlberg
Katarina Sevä ersätter ledamoten Martin Lundgren
Ronny Svarto ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Dan Fjällman ersätter ledamoten Karin Vannar
Marita Granström ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg

§ 37 Val av två justerare
Mona Persson föreslår Agneta Rimpi till justerare.
Jan Rannerud föreslår Stefan Mikaelsson till justerare.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

utse Stefan Mikaelsson och Agneta Rimpi till justerare.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 38

Liigegáššit

./.

Josefina Skerk j.ie. evttohit liigeáššin cealkámuša – ovddidit, iige heaittihit sámeskuvllaid.
Mielddus.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Josefina Skerk evttohusa gieđahallat
liigeášši Bušeahttajagi 2019 gaskaboddosaš bušeahttarámmat.
Ingrid Inga vuosttalda liigeášši evttohusa daningo dat ii leat vuođustuvvon bellodagain.
Åvtehke dieđiha ahte Sámediggeortnega § 40 jelgii ii sáhte liigeášši gieđahallot go okta lahttu
lea vuostá.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok ordförande
§ 38

Eventuella extra ärenden

./.

Josefina Skerk m fl föreslår extra ärende – uttalande; utveckla, inte avveckla sameskolorna.
Bilaga.

Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Josefina Skerks förslag att
behandla extra ärendet Preliminära budgetramar för budgetåret 2019.
Ingrid Inga motsätter sig förslag till extra ärende på grund av att det inte förankrats hos
partierna
Ordföranden meddelar med hänvisning till § 40 Sametingsordningen att förslag till extra
ärende inte kan behandlas då en ledamot är emot.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 39

Sámi oppalaš politihkalaš digaštallan
Áššegirjjit
Digaštallannjuolggadusat sámi oppalaš politihkalaš digaštallamii 2019-02

Sámi oppalaš politihkalaš digaštallan čađahuvvo Sámediggeortnega § 34 jelgii lea
2019-11-28 dii 08.30 – 12.00.
______________
§ 39 Sámi oppalaš politihkalaš digaštallan 2019-11-28, dii 08.30.
Håkan Jonsson boahtá fas sadjásis
Áslat Simma čohkká lahtu Per Olof Nutti sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Hanna-Sofie Utsi čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Mari-Louise Boman čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Per-Olof Nutti boahtá fas sadjasis
Áslat Simma čohkká lahtu Ingrid Inga sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Håkan Jonsson sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Josefina Skerk sajis

Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke evttoha vurket ášši áššebáhpiriidda
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut åvtehke evttohus, ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha åvtehke evttohusa vurket ášši áššebáhpiriidda.

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

vurket ášši áššebáhpiriidda.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok ordförande

§ 39

Samisk allmänpolitisk debatt
Dokument
Debattregler för samisk allmänpolitisk debatt 2019-02

Den samisk allmänpolitiska debatten enligt § 34 Sametingsordningen äger rum
2019-11-28, kl 08.30 – 12.00.
______________
Behandling av § 39 Samisk allmänpolitisk debatt 2019-11-28 kl 08.30.
Håkan Jonsson återinträder
Áslat Simma ersätter ledamoten Per Olof Nutti
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Josefina Skerk
Hanna-Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Per-Olof Nutti återinträder
Áslat Simma ersätter ledamoten Ingrid Inga
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Håkan Jonsson
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Josefina Skerk
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att ärendet läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag och
finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag att lägga ärendet till handlingarna.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga ärendet till handlingarna.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 40

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

§ 40.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii

./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 144.5.1
- Stivrra čilgehus miessemánu – golggotmánu áigodahkii 2019

Stivra mearrida
ahte

ovddida stivrra čilgehusa dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat stivrra čilgehusa áššebáhpiriidda.
______________

Karl-Einar Enarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Jan Persson sajis
Hanna-Sofie Utsi čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Mari-Louise Boman čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Åvtehke dieđiha ahte juohke lahttu oažžu njeallje (4) minuvtta sárdnunáiggi golmma gearddi
guđege áššis.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

bidjat stivrra čilgehusa áššebáhpiriidda.

Paulus Kuoljok ordförande
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

§ 40

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

§ 40.1

Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 144.5.1
- Styrelsens redovisning för perioden maj – oktober 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.
______________

Karl-Einar Enarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Jan Persson
Hanna-Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ordföranden meddelar att varje ledamot har taltid på fyra (4 ) minuter vid tre tillfällen
per ärende/paragraf.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Åsa Blind åvtehke

§ 40

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii – joatkka

§ 40.2

Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii
Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 144.5.2
- Lávdegottiid čilgehusat miessemánu - golggotmánu 2019 áigodahkii

Stivra mearrida
ahte

bidjá lávdegottiid čilgehusaid ovdan dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjá lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.
______________

Jan Persson boahtá fas sadjásis
Christina Åhrén boahtá fas sadjásis
Carola Fjällström čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Marianne Marainen čohkká lahtu Anders Kråik sajis
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Britt Sparrock sajis
Inger Baer Omma čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Lars-Anders Baer čohkká lahtu Paulus Kuoljok sajis
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjá lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Åsa Blind ordförande

§ 40

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 40.2

Nämndernas redovisningar till plenum
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 144.5.2
- Nämndernas redovisningar för perioden maj .- oktober 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.
______________

Jan Persson återinträder
Christina Åhrén återinträder
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Marianne Marainen ersätter ledamoten Anders Kråik
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Britt Sparrock
Inger Baer Omma ersätter ledamoten Karin Vannar
Lars-Anders Baer ersätter ledamoten Paulus Kuoljok
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Åsa Blind åvtehke

§ 41

Interpellašuvnnat ja vástádusat
-

Interpellašuvnnat ja vástádusat § 41
______________

1. Christina Åhrén
- ILO 169
2. Christina Åhrén
- Meahcieallit
3. Christina Åhrén
- Sámi hálddašangielddaid sámi áššiid buohtalastit
4. Christina Åhrén
- Oahpahus sámiid birra
_______________________

Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke evttoha ahte interpellašuvnnat ja vástádusat vurkejuvvojit áššebáhpiriidda.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut åvtehke evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju åvtehke evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjá interpellašuvnnaid ja vástádusaid 1-4 áššebáhpiriidda.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Åsa Blind ordförande

§ 41

Interpellationer och svar
-

Interpellationer och svar § 41
______________

1. av Christina Åhrén
- Angående ILO 169
2. av Christina Åhrén
- Angående rovdjur
3. av Christina Åhrén
- Angående samiska samordnare
4. av Christina Åhrén
- Angående utbildning om samer
_______________________

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att interpellationerna och svaren läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag
och finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga interpellationerna och svaren 1-4 till handlingarna.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 2 mielde, 2019-11-27; dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Oscar Sedholm sajis
Marianne Marainen čohkká lahtu Anders Kråik sajis
Fia Kaddik čohkká lahtu Lars Jon Allas sajis
Signar Holmström čohkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Nils Johan Labba čohkká lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Rolf Ohlson čohkká lahtu Julia Wahlberg sajis
Katarina Sevä čohkká lahtu Martin Lundgren sajis
Ronny Svarto čohkká lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Dan Fjällman čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Marita Granström čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Carola Fjällström čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2019-11-27; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Josefina Skerk
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Marianne Marainen ersätter ledamoten Anders Kråik
Fia Kaddik ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Signar Holmström ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Katarina Sevä ersätter ledamoten Martin Lundgren
Ronny Svarto ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Dan Fjällman ersätter ledamoten Karin Vannar
Marita Granström ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 42

Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat
Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 121.2
- Lávdegottiid bušeahttaheiveheapmi 2019-06-11
- Stivrabeavdegirji 2019-11—13, § 121.2
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 145.2
Áššegieđahalli: Malin Mäkelä

Stivra mearridii čakčamánu 11 – 13 beiviid 2019, § 121.2
ahte

gohččut stivraságadoalli fas gáibidit ráđđádallama stáhtaministariin Stefan Löfvénain,

ahte

joatkit gieđahallamis ášši.

_____________

Mearrádusevttohus
ahte

mearridit čuovvovaš prelimineara bušeahttarámmaid Sámediggái 2020 bušeahttajahkái:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámdiggi
53 928 tkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 tkr
1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii, ovdánahttimii ja riikkaidgaskasaš
kulturovttasbargui
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii
17 878 tkr
1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap. 12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
2 200 tkr
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja eanadikkiide
27 339 tkr
ap.14 sámi giellaguovddáš
6 000 tkr
ap.15 našuvnnalaš unniloguid neahttasiidu
1 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit detáljabušeahta,

ahte

dohkkehit loahpalaš bušeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabušeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2020

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat – joatkka
Lars Miguel Utsi ja Marita Stinnerbom, Guovssonásti ovddideaba čuovvovaš rievdadusevttohusa:
ahte

mearridit čuovvovaš prelimineara bušeahttarámmaid Sámediggái 2020 bušeahttajahkái:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
53 928 tkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 tkr
1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii, ovdánahttimii ja riikkaidgaskasaš
kulturovttasbargui
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii
17 878 tkr
1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap. 12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
2 200 tkr
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja eanadikkiide
27 339 tkr
ap.14 sámi giellaguovddáš
6 000 tkr
ap.15 našuvnnalaš unniloguid neahttasiidu
1 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit bušeahta vuosttaš stivračoahkkimis 2020:s,

ahte

mearridit loahpalaš bušeahta oktan ulbmiliiguin ja válddahusaiguin guovvamánu
dievasčoahkkimis 2020:s.
________________

Stivrra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mearridit čuovvovaš prelimineara bušeahttarámmaid Sámediggái 2020 bušeahttajahkái:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
53 928 tkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 tkr
1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii, ovdánahttimii ja riikkaidgaskasaš
kulturovttasbargui
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii
17 878 tkr
1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap. 12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
2 200 tkr
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja eanadikkiide
27 339 tkr
ap.14 sámi giellaguovddáš
6 000 tkr
ap.15 našuvnnalaš unniloguid neahttasiidu
1 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit detáljabušeahta,

ahte

dohkkehit loahpalaš bušeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabušeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2020.
Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
Justerarens sign

19 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat – joatkka
Åvtehke muitala ahte Sámediggeortnega § 88 jelgii galgá olles sámi álbmot beassat divvut
jearaldagaid dain čoahkkimiin gos Sámediggi gieđahallá bušeahta ja jahkedieđáhusa. Sámi
álbmoga jearahallanboddu lea ilmmuhuvvon gaskavahkkui skábmamánu 27 beaivvi dii 09.00.
Ášši § 42 Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat ovdanbuktin dii 08.35.
Åvtehke dieđiha ahte juohke lahttu oažžu njeallje (4) minuvtta sárdnunáiggi golmma gearddi
guđege áššis.

Áššegieđahallan botkejuvvo 2019-11-27; dii 08.43.
Åvtehke dieđiha ahte § 42 Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat ja sámi álbmoga
jearahallanboddu čađahuvvo dál.
Sámi álbmoga jearahallanboddu 2019-11-27, dii 09.01 – 09.14
Áššegieđahallan álgá fas 2019-11-27; dii 09.14.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

mearridit čuovvovaš prelimineara bušeahttarámmaid Sámediggái 2020 bušeahttajahkái:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
53 928 tkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 tkr
1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii, ovdánahttimii ja riikkaidgaskasaš
kulturovttasbargui
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii
17 878 tkr
1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap. 12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
2 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit detáljabušeahta,

ahte

dohkkehit loahpalaš bušeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabušeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2020.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok ordförande
§ 42

Preliminära budgetramar för budgetåret 2020
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 121.2
- Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11
- Styrelseprotokoll 2019-11—13, § 121.2
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 145.2
Föredragande: Malin Mäkelä

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

uppdra till styrelseordföranden återigen begära överläggningar med
statsminister Stefan Löfvén,

att

bereda ärendet vidare.
_____________

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Preliminära budgetramar för budgetåret 2020 – forts.
Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti lämnar ändringsförslag enligt nedan:
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

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

att

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

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

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Preliminära budgetramar för budgetåret 2020 – forts.
Ordföranden informerar att enligt § 88 Sametingsordningen ska det samiska folket beredas
ställa frågor vid sammanträden där Sametinget behandlar budget och årsredovisning.
Det har annonserats om sameallmänhetens frågestund onsdagen den 27 november kl 09.00.
Redovisning av ärendet § 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2020 kl 08.35.
Ordföranden meddelar att varje ledamot har taltid på fyra (4 ) minuter vid tre tillfällen
per ärende/paragraf.

Behandling av ärendet avbryts 2019-11-27; kl 08.43.
Ordföranden meddelar att redovisning § 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2020 samt
sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
Sameallmänhetens frågestund 2019-11-27, kl 09.01 – 09.14
Behandling av ärendet återupptas 2019-11-27; kl 09.14.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

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

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 43

Ealáhuspolitihkalaš strategiija

./.

Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2014-05-20, § 25
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 135
- Ealáhuslávdegotti beavdegirji 2019-10-07, § 28
- Evttohus Sápmi – ealáhusriggodahkan. Ealáhuspolitihkalaš strategiija
Ášegieđahalli Jan Rannerud

Ealáhuspolitihkalaš strategiijaevttohus lea gulaskuddamis čakčamánu 29 beaivvi rádjái.
Ealáhuslávdegoddi áigu ovddidit evttohusa stivračoahkkimii golggotmánus vai dat
viidáseappot ovddiduvvo dievasčoahkkimii skábmamánus 2019.
Stivra mearridii čakčamánu 11 -13 b 2019, § 135
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

____________
Ealáhuslávdegoddi ovddida dákko bokte stivrii Sápmi – riggodahkan ealáhusaide.
Ealáhuspolitihkalaš strategiija.
Lávdegoddi lea dán jagi bargan ovddeš Ealáhuspolitihkalaš prográmma ođastemiin man
dievasčoahkkin dohkkehii 2014:s. Ođasteami oktavuođas lea dokumeanta muktán nama
strategiijan ja dat lea leamaš gulaskuddamii sámi servodagas. Lávdegoddi lea gieđahallan ja
vuhtiiváldán cealkámušaid mat leat boahtán sisa ja lasihan daid strategiijii.

_______________
Ealáhuslávdegoddi evttoha
ahte

stivra dohkkeha ealáhuspolitihkalaš strategiija ja,

ahte

stivra evttoha dievasčoahkkima delegeret ealáhuslávdegotti ráhkadit doaibmaplána
operatiiva doaimmaide Sápmi - riggodahkan ealáhusaide. Ealáhuspolitihkalaš strategiija
vuođul.

ahte

stivra dasto dohkkeha operatiiva doaibmaplána go ealáhuslávdegoddi lea válbmen
dan.

____________

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Ealáhuspolitihkalaš strategiija – joatkka
Lars Miguel Utsi, Guovssonásti ovddida čuovvovaš rievdadusevttohusa:
Stivra mearrida
ahte

ovddidit ealáhuspolitihkalaš strategiija evttohusa dievasčoahkkimii,

ahte

cealkit ahte ealáhuspolitihkalaš strategiija berre hábmejuvvot nu ahte Sámediggi lea
sáddejeaddji, ii ge ealáhuslávdegoddi,

Stivra evttoha ahte Sámediggi mearrida
ahte

dohkkehit ealáhuspolitihkalaš strategiija oktan rievdadusaiguin stivrra cealkámuša
jelgii

ahte

gohččut stivrra dohkkehit doaibmaplána strategiija vuođul
_____________

Stivra mearrida
ahte

ovddidit ealáhuspolitihkalaš strategiija evttohusa dievasčoahkkimii

ahte

cealkit ahte ealáhuspolitihkalaš strategiija berre hábmejuvvot nu ahte Sámediggi lea
sáddejeaddji, ii ge ealáhuslávdegoddi,

Stivra evttoha ahte Sámediggi mearrida
ahte

dohkkehit ealáhuspolitihkalaš strategiija oktan rievdadusaiguin stivrra cealkámuša
jelgii

ahte

gohččut stivrra dohkkehit doaibmaplána strategiija vuođul

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe

______________

Åvtehke muitala ahte Sámediggeortnega § 88 jelgii galgá olles sámi álbmot beassat divvut
jearaldagaid dain čoahkkimiin gos Sámediggi gieđahallá bušeahta ja jahkedieđáhusa. Sámi
álbmoga jearahallanboddu lea ilmmuhuvvon gaskavahkkui skábmamánu 27 beaivvi dii 09.00.
Åvtehke dieđiha ahte § 42 Bušeahttajagi 2020 prelimineara bušeahttarámmat ja sámi álbmoga
jearahallanboddu čađahuvvo dál.
Áššegieđahallan botkejuvvo 2019-11-27; dii 09.01
Áššegieđahallan álgá fas 2019-11-27; dii 09.15.
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Ealáhuspolitihkalaš strategiija – joatkka

Johan Hedemalm čohkká lahtu Daniel Holst sajis
Lars-Jonas Johansson evttoha máhcahit ášši.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea Lars-Jonas Johansson evttohan máhcahit
ášši.
Sámediggeortnega § 56 jelgii galgá máhcahanevttohusa gieđahallan mannat ovdalii iežá
evttohusaid.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Lars-Jonas Johansson evttohusa
máhcahit ášši ja gávnnaha ahte Sámediggi hilgu Lars-Jonas Johansson evttohusa máhcahit
ášši.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

dohkkehit ealáhuspolitihkalaš strategiija oktan rievdadusaiguin stivrra cealkámuša
jelgii

ahte

gohččut stivrra dohkkehit doaibmaplána strategiija vuođul.

Anders Kråik boahtá fas sadjásis

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok ordförande
§ 43

Näringspolitisk strategi

./.

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

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

lägga informationen till handlingarna.

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

_______________
Näringsnämnden föreslår
att

styrelsen antar näringspolitiska strategin samt,

att

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

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
näringsnämnden fastställt den.

____________

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Näringspolitisk strategi – forts.
Lars Miguel Utsi, Guovssonásti lämnar ändringsförslag till beslut enligt nedan:
Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin
_____________

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande,

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________
Ordföranden informerar att enligt § 88 Sametingsordningen ska det samiska folket beredas
ställa frågor vid sammanträden där Sametinget behandlar budget och årsredovisning.
Det har annonserats om sameallmänhetens frågestund onsdagen den 20 februari kl 13.00.
Ordföranden meddelar att redovisning § 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2020 samt
sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
Behandling av ärendet avbryts 2019-11-27; kl 09.01
Behandling av ärendet återupptas 2019-11-27; kl 09.15.
Justerarens sign
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§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Näringspolitisk strategi – forts.

Johan Hedemalm ersätter ledamoten Daniel Holst
Lars-Jonas Johansson föreslår återremiss av ärendet.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag det finns ett yrkande om återremis
från Lars-Jonas Johansson
I enlighet med § 56 Sametingsordningen ska yrkande om återremiss prövas före andra
yrkanden.
Ordföranden lägger proposition för bifall till eller avslag för Lars-Jonas Johanssons
yrkande om återremiss och finner att Sametinget förkastat Lars-Jonas Johanssons yrkande
om återremiss.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande,

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin.

Anders Kråik återinträder

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 44

Dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma

./.

Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-05-23—25, § 30
- Dearvvašvuođalávdegotti beavdegirji 2019-10-22, § 51
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 159
- Evttohus
Áššegieđahall: Inga-Maria Stoor

Dearvvašvuođa-, vuorrasiid ja valáštallanlávdegoddi mearridii golggotmánu 22 b 2019, § 51
ahte

dohkkeha Dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma ja ahte ovddida
Dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma evttohusa stivrii válbmet
dievasčoahkkimii.
Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
________________
Stivra mearrida
ahte

ovddida dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma dievasčoahkkimii
dohkkeheapmái.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

./.

dohkkehit dearvvašvuođapolitihkalaš prográmma mildosa jelgii.
_____________

Fia Kaddik ovddida rievdadusevttohusa mildosa jelgii.

Dievasčoahkkin botkejuvvo 2019-11-27; dii 12.01 – 2019-11-28; dii 08.30

Justerarens sign
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./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 3 mielde, 2019-11-28; dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi čoahkká lahtu Håkan Jonsson sajis
Ulla Alvarsson čoahkká lahtu Josefina Skerk sajis
Peter Holmqvist čoahkká lahtu Oscar Sedholm sajis
Anja Fjellgren Walkeapää čoahkká lahtu Britt Sparrock sajis
Fia Kaddik čoahkká lahtu Lars Jon Allas sajis
Signar Holmström čoahkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Nils Johan Labba čoahkká lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Rolf Ohlson čoahkká lahtu Julia Wahlberg sajis
Katarina Sevä čoahkká lahtu Martin Lundgren sajis
Ronny Svarto čoahkká lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Dan Fjällman čoahkká lahtu Karin Vannar sajis
Karl-Enar Einarsson čoahkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Johan Hedelmalm čoahkká lahtu Daniel Holst sajis
Carola Fjällström čoahkká lahtu Torkel Stångberg sajis
§ 39 Sámi oppalaš politihkalaš digaštallan 2019-11-28, dii 08.30 – 12.00
§ 44 Dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma giedahallan álgá fas 2019-11-28, dii 13.00.
Britt Sparrock boahtá fas sadjasis
Christina Åhrén boahtá fas sadjasis
Áslat Simma čohkká lahtu Matti Berg sajis
Marita Granström čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

§ 44

Dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma – joatkka

./.

Christina Åhrén ovddida rievdadusevttohusa mildosa jelgii.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de leat boahtán guokte rievdadusevttohusa; okta
Fia Kaddikas ja okta Christina Åhrénas.
Åvtehke bidjá vuos ovdan stivrra evttohusa ja dan maŋŋel rievdadusevttohusaid.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Fia Kaddika rievdadusevttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi doarju Fia Kaddika rievdadusevttohusa.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Christina Åhréna rievdadusevttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi doarju Christina Åhréna rievdadusevttohusa.

Sámediggi dasto mearrida
ahte

dohkkehit dearvvašvuođapolitihkalaš prográmma mildosa jelgii,

ahte

rievdadit čuoččovaččat siidu 15:s 10 čuoggás Áŋgiruššamat ja doarjja::
”Doarjja sámi valáštallandoaimmaide fysalaš lášmmodahttima ovddidanbargguin”

ahte

rievdadit čuovvovaš teavstta siidu 18:s, čuokkis 8.1, 8. oasis::
” ahte ásahit gurssiid sámi ja álgoálbmotdearvvašvuođas sidjiide geat váldet
dearvvašvuođa- ja buohccidikšooahpu, sosionomaoahpu j.ei”.

Justerarens sign
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§ 44

Hälsopolitiskt handlingsprogram

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25, § 30
- Hälsonämndens protokoll 2019-10-22, § 51
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 159
- Förslag
Föredragande: Inga-Maria Stoor

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

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

Paragrafen omedelbart justerad

________________

Styrelsen beslutar
att

överlämna hälsopolitiskt handlingsprogram till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

./.

anta hälsopolitiskt program enligt bilaga.
_____________

Fia Kaddik lämnar ändringsförslag enligt bilaga.

Ajournering 2019-11-27; kl 12.01 – 2019-11-28; kl 08.30

Justerarens sign
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Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 3, 2019-11-28; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Håkan Jonsson
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Josefina Skerk
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Britt Sparrock
Fia Kaddik ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Signar Holmström ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Katarina Sevä ersätter ledamoten Martin Lundgren
Ronny Svarto ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Dan Fjällman ersätter ledamoten Karin Vannar
Karl-Enar Einarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Johan Hedelmalm ersätter ledamoten Daniel Holst
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Behandling av ärende § 39 Samisk allmänpolitisk debatt 2019-11-28, kl 08.30 -12.00.
Behandling av ärende § 44 Hälsopolitiskt handlingsprogram återupptas 2019-11-28, kl 13.00
Britt Sparrock återinträder
Christina Åhrén återinträder
Áslat Simma ersätter ledamoten Matti Berg
Marita Granström ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
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§ 44

Hälsopolitiskt handlingsprogram – forts.

./.

Christina Åhrén lämnar ändringsförslag enligt bilaga.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns två ändringsförslag;
ett ändringsförslag från Fia Kaddik och ett ändringsförslag från Christina Åhrén.
Ordföranden kommer först pröva styrelsens förslag och därefter ändringsförslagen.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner att
Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Fia Kaddiks ändringsförslag
och finner att Sametinget godtagit Fia Kaddiks ändringsförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Christina Åhréns ändringsförslag
och finner att Sametinget godtagit Christina Åhréns ändringsförslag.
Sametinget beslutar således
att

anta hälsopolitiskt program enligt bilaga,

att

ändra till nedan text på sida 15 under punkten Insatser och stöd punkt 10:
”Stöd till samisk idrottsverksamhet i arbetet med att främja den fysiska aktiviteten”

att

ändra till nedan text på sida 18. Punkt 8.1, 8:e punkten:
” att kurser i samisk och urfolkshälsa införs i grundutbildningen för hälsooch sjukvårdspersonal, socionomer m fl”.

Justerarens sign

35 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 45

Dievasčoahkkinbáikkit 2020
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-10-03—05, § 27
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 158

Sámediggi mearridii golggotmánu 3 -5 b 2017, § 27
ahte

mearridit čuovvovaš dievasčoahkkinplána 2018-2021 áigodahkii:
2018 vahkku 6

2019

ahte

vahkku 21
vahkku 46

guovvamánu 5-9 beivviid
Guovvamánu 6 b 100-jagi ávvudeapmi
miessemánu 22-24 b
skábmamánu 13-15 b

vahkku 8
vahkku 22
vahkku 48

guovvamánu 19-21 b
miessemánu 21- 23 b
skábmamánu 26-28 b

Staare
Saxnäs
Gåbbdesavvon

2019 jagi dievasčoahkkimat galget leat: Norrbottenis, Västerbottenis, Jämtlánddas
2020 vahkku 8
vahkku 22
vahkku 48

guovvamánu 18-20 b
miessemánu 26-28
skábmamánu 24-26 b

ahte

2020 jagi dievasčoahkkimat galget leat Norrbottenis, Västerbottenis ja Jämtlánddas

ahte

muhtun 2020 dievasčoahkkinvahkkuin ja –báikkiin sáhttá rievdaduvvot nu ahte lea
oktanis jagi 2020 parlamentarihkkárkonferánssain,

ahte

jagi 2021 dievasčoahkkimat leat;
vahkku 8
vahkku 35
vahkku 48

guovvamánu 23-25 b
borgemánu 30 b- čakčamánu 1 b
skábmamánu 30 – juovlamánu 2 b

Giron

ahte

gohččut stivrra ekonomiija vuođul mearridit dievasčoahkkinbáikkiid go dušše
guovllut leat mearriduvvon,

ahte

stivra dieđiha čakča dievasčoahkkimis gos boahttevaš jagi dievasčoahkkimat galget
leat.

ahte

gaskal 2019-2021 galgá dievasčoahkkin leat unnimusat oktii Västernorrlánddas ja
muđui Ruoŧas.
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§ 45 Dievasčoahkkinbáikkit 2019 – joatkka
ahte

earet dievasčoahkkinbeivviid de šaddet vel mátkkoštanbeaivvit dievasčoahkkimii ja
dievasčoahkkimis, ja unnimusat okta beaivi manná bellodat-ráđđádallamiidda,

ahte

muhtun háve mandáhttaáigodagas 2018-2021 galgá okta dievasčoahkkin biddjot
Västernorrlándii ja okta dievasčoahkkin muđui Ruŧŧii, dan sadjái go Norrbottenii,
Västerbottenii dege Jämtlándii.
_____________

Riikkabeaivi lea ilmmuhan ahte Sámediggi lea buresboahtin doallat dievasčoahkkima dohko
vahkku 22, 2020:s nu got čoahkkinjođihangoddi lea bivdán.
Čoahkkinjođihangoddi mearridii čakčamánu 17 beaivvi čađahit seminára
riikkabeaivelahtuiguin dievasčoahkkima oktavuođas vahkku 21 2020. Plánejuvvon
seminárabeaivi lea gaskavahkku miessemánu 27 b. Čoahkkinjođihangoddi ráđđádallá stivrrain
golggotmánu 30 b ahte guhkidit dievasčoahkkima vel ovttain beivviin: ođđa dáhton lea de
miessemánu 26-29 beivviid 2020.
SPR ráđđi mearridii ahte parlamentarihkkárkonferánsa dollo Anáris borgemánu 13-14
beivviid 2020.
Stivra mearrida
ahte

ahte

jagi 2020 dievasčoahkkinbáikkit leat;
vahkku 8

guovvamánu 18 - 20 b

Upmis

vahkku 22

miessemánu 26-29 b

Stockholmmas

vahkku 48

skábmamánu 24 - 26 b

Árvvesjávrris

konstatere ahte parlamentarihkkárkonferánsa lea borgemánu 13-14 b 2020 Anáris.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
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§ 45 Dievasčoahkkinbáikkit 2019 – joatkka
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá vuos ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 45

Sammanträdesorter för plenum 2020
Dokument
- Plenumsprotokoll 2017-10-03—05, § 27
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 158

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

fastställa sammanträdesplan för plenum år 2018-2021 enligt nedan:
år 2018

år 2019

att

vecka 6
vecka 21
vecka 46

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

vecka 8
vecka 21
vecka 48

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

Östersund
Saxnäs
Bredsel

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

vecka 8
vecka 22
vecka 48

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

att

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

att

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

vecka 8
vecka 35
vecka 48

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

Kiruna

att

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

att

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

att

under perioden 2019-2021 ska områdena Västernorrland och övriga Sverige användas
minst en gång,

Justerarens sign

39 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Sammanträdesorter för plenum 2020 – forts.
att

utöver plenumsdagarna tillkommer resdagar dels till plenum och dels från plenum
samt minst en dag till partiöverläggningar,

att

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

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

Styrelsen beslutar
att

att

sammanträdesorterna år 2020 för plenum är;
vecka 8

18 - 20 februari

i

Umeå

vecka 22

26 - 29 maj

i

Stockholm

vecka 48

24 - 26 november

i

Arvidsjaur

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 45 Sammanträdesorter för plenum 2020 – forts.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga informationen till handlingarna.
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§ 46

./.
./.

Sámi Parlamentáralaš Ráđđi SPR
Áššegirjjit
- SPR ráđđebeavdegirji 2018-05-15 ášši 3/2018
- SPR doaibmaprográmma 2018-2019
- Barents Eamiálbmogiid Lávdegotti čálus 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12—14, § 134
- SPR Stivrabeavdegirji 2018-06-28, ášši 43/2018
- Doaibmadieđáhus 2018-05-15—2019-09-18, ver 2018-06-28
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09—12, § 170
- SPR Stivrabeavdegirji 2018-11-27
- Doaibmadieđáhus 2018-05-15—2019-09-18, ver 2018-11-27
- SPR Stivrabeavdegirji per capsulam 2019-01-23
- Stivrabeavdegirji 2019-01-23—24, § 10
- Stivrabeavdegirji 2019-04-09—11, § 44
- Stivrabeavdegirji 2019-04-23; § 78
- Stivrabeavdegirji 2019-11-13—15 § 127
- SPR ráđđebeavdegirji 2019-09-19
- SPR doaibmaplána 2019-09-19—boahtte ráđđečoahkkin
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 149

Ruoŧa Sámedikkis lea ságadoalliámmát miessemánu 15 beaivvi 2018 rájes ja 16 mánu ovddos.
SPR ráđđi dohkkehii seamma áigodahkii doaibmaplána.
_____________
SPR stivra mearridii geassemánu 26 beaivvi dohkkehit doaibmadieđáhusa.
Stivra mearridii golggotmánu 9 – 12 beivviid 2018, § 170
ahte

gohččut hálddahusa identifiseret dakkár rádjehehttehusaid sámi guovlluin mat
eastadit ovttasbarggu,

ahte

Marita Stinnerbomas lea ovddasvástádus doaibmaplána čuoggás 2.9 -Dásseárvu ja
ovttaárvosašvuohta; ahte lágidit riikkaidgaskasaš álgoálbmotnissonkonferánssa Sámis,

ahte

stivralahtut geain leat sierra ovddasvástádussuorggit maiddái barget SPR
doaibmaplána mielde.

ahte

muđui bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
_____________
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Sámi Parlamentáralaš Ráđđi SPR – joatkka
Stivra mearridii juovlamánu 12 14- beivviid 2018, § 220
ahte

gohččut hálddahusa válbmet SPR ášši EU-strategiija ektui boahtte stivračoahkkimii,

ahte

gohččut hálddahusa ovttas Anders Kråikain válbmet SPR ášši kulturárbbi birra,

ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

____________
Stivraságadoalli muitala áššiid birra mat leat jođus.
Stivra mearridii ođđajagimánu 23 -24 beivviid 2019, § 10
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

____________
Stivraságadoalli muitala dieđuid SPR stivračoahkkimis miessemánu 29 beaivvi Likšus.
Stivra mearridii geassemánu 11 – 13 beivviid 2019, § 97
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
_______________

SPR ráđđečoahkkimis čakčamánu 19 beaivvi 2019 sirdojuvvo ságadoalliámmát Suoma
Sámediggái. Stivraságadoalli muitala barggu birra mii lea jođus.
Stivra mearridii čakčamánu 11 -13 beivviid 2019, § 127
att

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

_______________

SPR ráđđi mearridii čakčamánu 19 beaivvi dohkkehit doaibmaplána čakčamánu 19 beaivvi
rájes boahtte ráđđečoahkkimii.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat dieđuid SPR doaibmaplána birra, 2019-09-19 – boahtte ráđđečoahkkima rádjái,
áššebáhpiriidda.

Paragrafá dárkkistuvvo dakkaviđe
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Sámi Parlamentáralaš Ráđđi SPR – joatkka

Dievasčoahkkin botkejuvvo 2019-11-28 dii 14.00 – 14.20
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá vuos ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte
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bidjá dieđuid áššebáhpiriidda.
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Paulus Kuoljok ordförande
§ 46

./.

Samisk Parlamentarisk Råd SPR
Dokument
- SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15 sak 3/2018
- SPR:s handlingsprogram 2018-2019
- Skrivelse från Barents Eamiálbmogiid Lávdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 134
- SPR:s styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 43/2018
- Verksamhetsplan 2018-05-15—2019-09-18, ver 2018-06-28
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 170
- SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
- Verksamhetsplan 2018-05-15—2019-09-18, ver 2018-11-27
- SPR:s styrelseprotokoll per capsulam 2019-01-23
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 44
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 78
- Styrelseprotokoll 2019-11-13—15 § 127
- SPR rådsprotokoll 2019-09-19
- SPR handlingsplan 2019-09-19—nästa rådsmöte
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 149

Sametinget i Sverige har tagit över ordförandeskapet från och med den 15 maj 2018 och
16 månader framöver.
SPR:s råd beslutade om handlingsplanen för samma period.
_____________
SPR:s styrelse beslutade den 26 juni anta verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade den 9 – 12 oktober 2018, § 170
att

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

att

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

att

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

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR – forts.
Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220
att

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

att

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

att

lägga informationen till handlingarna.

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

lägga informationen till handlingarna.

____________

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

lägga informationen till handlingarna.
_______________

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

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

lägga informationen till handlingarna.

_______________
SPR:s råd beslutade den 19 september anta handlingsplanen för perioden
19 september till nästa rådsmöte.
Styrelsen förslår Sametinget besluta
att

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

Paragrafen justeras omedelbart
Justerarens sign
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR – forts.

Ajournering 2019-11-28 kl 14.00 – 14.20
Ordförande förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att
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lägga informationen till handlingarna.
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Mošuvnnat

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 47.1

M 479– Mearrádusaid hábmen mat gusket Sámedikki láhkaásahusaide, oppalaš rávvagiidda
ja iežá láidehusdokumeanttaide
Áššegirjjit
- Mošuvdna nr 479 Per Mikael Utsi ovddidan, 2015-10-01, dnr 1.1.8-2016-278
- Stivrabeavdegirji 2016-04-26--28, § 59.1
- Stivrabeavdegirji 2016-08-29--31, § 131.6
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2016-10-04--06, § 41.7
- Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.2
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-02-10--11, § 11.2
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-10-03—05, § 24.2
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11—13,§ 74.1
- Stivrabeavdegirji 2019-01-23—24, § 15.1
- Stivrabeavdegirji 2019-04-09—11, § 53.1
- Stivrabeavdegirji 2019-06-11—13, § 101.1
Áššegieđahalli: Peter Engström

Sámediggi mearridii golggotmánu 3 – 5 b 2017 § 24,2, máhcahit ášši.
_________________
Sámediggi mearridii guovvamánu 10-11 b 2017, § 11.2, beavdáibidjat ášši
________________
Per Mikael Utsi lea golggotmánu 1 b 2015, ovddidan mošuvnna mas son gáibida
ahte

stivra addá dievasčoahkkimii logahallančilgehusa dain Sámedikki
láidehusdokumeanttain mat leat jurddašuvvon ovttaskas olbmui dahje mat juogaládje
guoskkahit ealáhusaid ja iežáid,

ahte

stivra čilge dievasčoahkkimii got daid láidehusdokumeanttaid mat eai leat
láhkaásahusat dahje oppalaš rávvagat, galgá váikkuhusguorahallat, sáddet
gulaskuddamii, mearridit, nammadit, logahallat ja ilmmuhit.
__________________

18 c § vuođđonjuolggadusčoakkáldat-lágas (författningssamlingsförordningen) (1976:725) cealká
ahte juohke ráđđehusvuollásaš eiseválddis galgá leat logahallan gosa lea čohkken visot
gustovaš láhkanjuolggadusaid ja oppalaš rávvagiid maid eiseváldi ieš dahje ovddit eiseváldi lea
leamaš mearridan. Láhkaásahus cealká maid got dakkár logahallan galgá ráhkaduvvot.
Logahallan galgá go heive deaddiluvvot dahje iežáládje máŋgejuvvot vai lea olámuttos
almmolaččat.
Justerarens sign
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§ 47

Mošuvnnat - joatkka

§ 47.1

M 479– Mearrádusaid hábmen mat gusket Sámedikki láhkaásahusaide, oppalaš rávvagiidda
ja iežá láidehusdokumeanttaide - joatkka
Visot sámedikki vuođđo- ja rievdadusnjuolggadusat (láhkaásahusat) gávdnojit Sámedikki
ruovttusiiddus, dat gávdnojit maid hálddahusa boađáhagas, ja doppe sáhttá maid bivdit
beassat oaidnit logahallančilgehusa. Jus mošuvdnii mieđihuvvo de ii leat mihkke mii hehtte
vejolašvuođa addit dakkár logahallama Sámedikki dievasčoahkkimii.
4 – 5 §§ mearrádusas (2007:1244) váikkuhusguorahallamiid njuolggadusaid vuođđudeami birra,
čilge ahte ovdalgo ráđđehusvuollásaš hálddašaneiseváldi mearrida láhkaásahusaid dahje
oppalaš rávvagiid galgá eiseváldi 1. vuos čielggadit dáid láhkaásahusaid dahje oppalaš
rávvagiid goluid ja iežá váikkuhusaid nu viidát go leaš dárbu iešguđet áššis, ja dokumenteret
dan čielggadeami váikkuhusguorahallamis, 2. addit stáhtalaš eiseválddiide, gielddaide,
eanandikkiide, organisašuvnnaide, ealáhusaide ja iežáide maidda guoská goluid dahje iežá
beliid dáfus, vejolašvuođa buktit oainnuset áššis ja váikkuhusguorahallama birra. Jus eiseváldi
gávnnaha ahte ii leat ágga čađahit váikkuhusguorahallama, de sáhttá eiseváldi mearridit
láhkaásahusaid dahje oppalaš rávvagiid almmá duoid bajit čuoggáid, 1 ja 2 čađaheame haga.
Dat maid dás leat čilgen lea ahte dakkár láidehusdokumeanttat mat eai gula
vuođđonjuolggadusčoakkáldat-láhkaásahusa vuollái, sáhttet hábmejuvvot áššesuorggi dahje
áššeguovllu vuođul. Ii leat omd. vejolaš lohkat ahte visot dákkár dokumeanttat galget
váikkuhusguorahallojuvvot dahje sáddejuvvot gulaskuddamii, dan ferte mearridit áššis áššái.
Nubbi lea dat ahte stivra sáhttá delegeret mearrádusválddi. Danin ii sáhte čilgehus
hábmejuvvot daid eavttuid vuođul maid mošuvdnaovddideaddji atná vuođđun. Mošuvnnas ii
ge boađe ovdan guđet láidehusdokumeanttat dás oaivvilduvvojit.
____________________
Sámediggi mearridii golggotmánu 3 – 5 b 2017, § 24.2 máhcahit ášši.
_______________
Stivra mearridii cuoŋománu 11 -13 b 2018, § 74.1
ahte

gohččut Marita Stinnerbom ja Jan Rannerud ovttas hálddahusain joatkit gieđahallamis
ášši.

___________

Stivra mearridii geassemánu 11 -13 b 2019, § 101.1 ahte ášši ii gieđahallo.
____________
Stivra ii oainne dárbbu revdadit dan maid ovdal lea bidjat ovdan.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte
Justerarens sign

hilgut mošuvnna.
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§ 47.1

M 479– Mearrádusaid hábmen mat gusket Sámedikki láhkaásahusaide, oppalaš rávvagiidda
ja iežá láidehusdokumeanttaide - joatkka

Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

hilgu mošuvnna.
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Motioner

Paulus Kuoljok ordförande
§ 47.1

M 479– Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och
andra vägledande dokument
Dokument
- Motion nr 479 av Per Mikael Utsi, 2015-10-01, dnr 1.1.8-2016-278
- Styrelseprotokoll 2016-04-26--28, § 59.1
- Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 131.6
- Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 41.7
- Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.2
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 11.2
- Plenumsprotokoll 2017-10-03—05, § 24.2
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13,§ 74.1
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 15.1
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 53.1
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 101.1
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 132.1
Föredragande: Peter Engström

Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 24.2 , att återremittera ärendet.
______________
Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 11.2, att bordlägga ärendet.
_________________
Per Mikael Utsi har den 1 oktober 2015, inlämnat en motion där han yrkar
att

styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga gällande
vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt erör
näringslivet och andra,

att

styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är
föreskrifter eller allmänna råd ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas,
beslutas, benämnas, förtecknas och kungöras.
__________________

Av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:705) följer att det hos varje myndighet under
regeringen ska finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som
har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Förordningen föreskriver
också hur en sådan förteckning ska utformas. Förteckningen ska vid lämpliga tidpunkter
tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten.

Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 47.1

M 479 – Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och
andra vägledande dokument – forts.
Samtliga sametingets grund- och ändringsförfattningar (föreskrifter) finns på Sametingets
hemsida, dessa föreskrifter finns också tillgängliga vid kansliets reception, vid vilken
också förteckningen tillhandahålls. Om motionen vinner bifall möter det inte något hinder att
lämna en sådan förteckning till Sametingets plenum.
Av 4 – 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning följer att
innan en förvaltningsmyndighet under regeringen beslutar föreskrifter eller allmänna råd ska
myndigheten 1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i
en konsekvensutredning, 2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer,
näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfället
att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Om en myndighet bedömer att det saknas
skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna
råd utan att vidta åtgärderna enligt 1. och 2. ovan.
Det nu anförda innebär att sådana vägledande dokument som inte faller under regelverket i
författningssamlingsförordningen kan arbetas fram på olika sätt beroende på vilket
ämnesområde och vilken krets som berörs. Det går t ex inte att säga att alla sådana dokument
ska konsekvensbeskrivas eller remissbehandlas, det avgörs i det enskilda fallet. Vidare kan
beslutskompetensen vara delegerad från styrelsen. Av det skälet kan redovisningen inte
utformas enligt de förutsättningar som motionären utgår ifrån. Det anges heller inte i motionen
vilka vägledande dokument som åsyftas.
_______________
Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 24.2 , att återremittera ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 74.1
att

uppdra till Marita Stinnerbom och Jan Rannerud tillsammans med kansliet att bereda
ärendet vidare.

___________

Styrelsen beslutade den 11 -13 juni 2019, § 101.1 att ärendet utgår.
____________
Styrelsen ser ingen anledning att ändra det som tidigare anförts.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att avslå motionen.
Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 47.1

M 479 – Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och
andra vägledande dokument – forts.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

avslå motionen.
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Mošuvnnat– joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 47.2

M 539 – Sámiid muitalusaid ja muittuid dokumenteren – diktafovnnaid oastin
Áššegirjjit
- Mošuvdna nr 539 Marie Persson Njajta ovddidan, 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-773
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12—14, § 135.15
- Kulturlávdegotti beavdegirji 18-12-11—12, § 8.1
- Stivrabeavdegirji 2019-06-11—13, § 101.2
- Giellalávdegotti beavdegirji 2019-06-13—14, x
- Ealáhuslávdegotti beavdegirji 2019-08-19, § 9 a

Marie Persson Njajta lea ovddidan mošuvnna mas son gáibida;
ahte

Sámediggi jođáneamos lági mielde iská lea go vejolaš oastit diktafovnnaid Sámedikki
kontuvrraide miehtá Sámi maid sáhttá luoikat sámi álbmogii,

ahte

jus dása váilu ruhta, de gáibidan ahte Sámedikki stivra jođáneamos lági mielde
ovddida dán dárbbu ráđđehussii/departementii vai sáhttá sihkkarastot ahte mošuvdna
farggamusat ollašuhtto.
________________

Stivra mearridii geassemánu 12 – 14 b 2018, § 135.15
ahte
bivdit kultur-, ealáhus- ja giellalávdegottiid cealkámuša mošuvdnii.
_____________
Kulturlávdegotti cealkámuš
Árbediehtu lea vuoruhuvvon suorgi kulturpolitihkalaš doaibmaprográmmas. Lávdegoddi
vuoruhii dán maiddái prošeaktajuolludusain mat addojedje 2018:s. Dokumenteren berre
dattege dahkkot rievttes oktavuođas, ja báddejuvvon materiála ferte kvalitehtasihkkarastot
arkiiva- ja ehtalaš beliid jelgii. Dokumenteren berre dahkkot eanet struktuvrralaččat go
evttohuvvon mošuvnnas. Lávdegoddi evttoha hilgut mošuvnna.
Giellalávdegotti cealkámuš
Árbedieđu ja giela dokumenteren ja revitaliseren lea giellapolitihkalaš doaibmaprográmmas
vuoruhuvvon dehálaš suorgin. Árbevirolaš máhttu lea oalle viiddis suorgi ja danin lea dárbu
geavahit sierralágán metodaid dán barggus ja juohkit ovddasvástádusa iešguđet
servodataktevrraide. Dokumenteren lea earet iežá, oassin giellaguovddáža doaimmas. Visot
giellarahčamušat mat ovdánahttet sámi gielaid leat ávkin sámi álbmogii. Lávdegoddi evttoha
doarjut mošuvnna.

Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka

§ 132.2 M 539 – Sámiid muitalusaid ja muittuid dokumenteren – diktafovnnaid oastin - joatkka
Ealáhuslávdegotti cealkámuš
Lea dehálaš dokumenteret sámi historjjá muhto eai oainne vejolašvuođa stivret materiála
oastimiid ja čujuhit baicca daidda doarjjaásahusaide mat gávdnojit. Ruhtadandárbbut leat
geažos áiggi digaštallamiid vuolde iešguđet departemeanttaiguin. Lávdegoddi evttoha ahte
mošuvdna dasto lea vástiduvvon.
___________
Sámediggi lea sámi kultuvrra hálddašaneiseváldi ja galgá jođihit sámi giellabarggu. Árbevirolaš
máhttu ja giela ja kultuvrra dokumenteren leat dehálaš suorggit sihke Sámedikki kultur- ja
giellapolitihkalaš doaibmaprográmmain. Olu kulturárbeásahusat dego museat, arkiivvat ja
maiddái universitehtat barget sámi arkiivačoakkáldagaid čohkkemiin, gáhttemiin ja ahte láhčit
daid olámuddui. Stivrra atná ahte lea dehálaš ahte sámi kulturhistorjjá čohkken dáhpáhuvvá
rievttes vugiin etihka, dutkama ja gáhttema dáfus. Sámediggi lea dál bargame
dutkanpolitihkalaš doaibmaprográmmain mas etihkkabealit galget čuvgejuvvot.
Kulturpolitihkalaš doaibmaprográmma cealká ahte Sámediggi bargá dan guvlui ahte beassá ieš
hálddašit sámi kulturárbbi álgoálbmotrievtti jelgii. Dat deattuhuvvui maiddái sámi kulturárbbi
čielggadeamis maid Sámediggi ja Giella- ja álbmotmuitoinstituhtta ovddideigga ráđđehussii
suoidnemánu loahpas. Sámediggi lea maid guhká bargan das ahte oažžut stuorit
ovddasvástádusa sámi kultuvrra ja kulturárbbi ektui Unesco vuoiŋŋalaš kulturárbbi
konvenšuvnna našuvnnalaš bargorámma siskkobealde, ja Biologalaš girjáivuođa konvenšuvnna
siskkobealde. Aiddobáliid lea ráđđehus maiddái cealkán ahte ásaha
Duohtavuođakommišuvnna ovttasráđiid Sámedikkiin. Dáid doaimmaid siskkobealde lea ja
boahtá sámi kulturhistorjjá dokumenteren leat hirbmat guovddážis. Stivra atná ahte sámi
kulturhistorjjá čohkken lea dehálaš bargu, muhto go árvvoštallá got báddejuvvon materiála
berre gieđahallot ja gáhttejuvvot, de ii ane stivra vejolažžan ahte Sámediggi oastá diktafovnnaid
mat geavahuvvojit mošuvnna evttohusa mielde.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

Justerarens sign

hilgut mošuvnna.

55 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

§ 47

Mošuvnnat – joatkka

§ 47.2

M 539 – Sámiid muitalusaid ja muittuid dokumenteren – diktafovnnaid oastin Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

hilgu mošuvnna.
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Motioner – forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 47.2

M 539 – Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål –
inköp av diktafoner
Dokument
- Motion nr 539 av Marie Persson Njajta, 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-773
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 135.15
- Kulturnämnden protokoll 18-12-11—12, § 8.1
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 101.2
- Språknämndens protokoll 2019-06-13—14, x
- Näringsnämndens protokoll 2019-08-19, § 9 a
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 132.3

Marie Persson Njajta har inlämnat en motion där hon yrkar;
att

Sametinget skyndsamt ser över möjligheten att köpa in diktafoner till Sametingets
kontor i hela Sápmi och ska lånas ut till det samiska folket,

att

vid avsaknad av medel för detta ändamål, yrkar jag på att Sametingets styrelse
skyndsamt för fram behovet till regering/departemetn, för att säkerställa att motionen
kan förverkligas så fort som möjligt.
________________

Styrelsen beslutade den 12 – 14 juni 2018, § 135.15
att
uppdra till kultur-, närings-, och språknämnden för yttrande.
_____________
Kulturnämndens yttrande
Árbediehtu är ett prioriterat område i kulturpolitiska handlingsprogrammet. Nämnden
prioriterade även detta i bidragsgivningen till projekt under 2018. Dokumentation bör dock ske
inom rätt sammanhang och det måste finnas en kvalitetssäkring av inspelat material ur arkivoch etiska aspekter. Dokumentation bör ske mer strukturerat än i föreslagen motion. Nämnden
föreslår avslag.
Språknämndens yttrande
Dokumentation och revitalisering av árbediehtu och språk anges i språkpolitiska
handlingsprogrammet som ett viktigt område. Eftersom traditionell kunskap är ett brett
område är det nödvändigt att använda sig av olika metoder i arbetet och dela ansvaret på olika
samhällsaktörer. Dokumentation ingår bl.a. i språkcentrums verksamhet. Alla insatser som
bidrar till samiska språkens utveckling gagnar folket. Nämnden föreslår tillstyrkan.

Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 47.2

M 539 – Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål –
inköp av diktafoner – forts.
Näringsnämndens yttrande
Det är viktigt att dokumentera den samiska historien men ser inga möjligheter att styra inköp
av material utan hänvisar till de bidragsinstanser som finns. Vad gäller medelsbehov pågår den
diskussionen ständigt med berörda departement. Nämnden föreslår att motionen därmed är
besvarad.
___________
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur och ska leda det samiska språkarbetet.
Traditionell kunskap och dokumentation av språk och kultur anges som viktiga områden både i
Sametingets kultur- och språkpolitiska handlingsprogram. Många kulturarvsinstitutioner
såsom museer, arkiv men även universitet arbetar med att samla in, bevara och tillgängliggöra
samiska arkivsamlingar. Styrelsens åsikt är att det är viktigt att arbetet med insamling av
samisk kulturhistoria sker på ett etiskt, forsknings- och bevarandemässigt korrekt sätt.
Sametinget arbetar med att ta fram ett forskningspolitiskt handlingsprogram där etikfrågorna
kommer att belysas. I Kulturpolitiskt handlingsprogrammet anges att Sametinget strävar efter
en egen, samisk förvaltning av samiska kulturarv, i enlighet med urfolksrätten. Detta angavs
även i redovisningen av regeringsuppdraget kring samiska kulturarv som Sametinget och
Institutet för språk och folkminnen inlämnade i slutet på juli. Sametinget har även länge arbetat
med få ett större ansvar för samisk kultur och kulturarv inom det nationella arbetet med
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv och Konventionen för biologisk
mångfald. Nyligt har regeringen även aviserat tillsättandet av en Sanningskommission i
samarbete med Sametinget. Inom dessa verksamheter är och kommer dokumentation av samisk
kulturhistoria vara av stor betydelse. Styrelsen anser att insamling av samisk kulturhistoria är
ett viktigt område, men med tanke på hur inspelat material bör hanteras och bevaras, ser
styrelsen i nuläget inga möjligheter till att Sametinget ska kunna inköpa diktafoner för att
användas enligt motionens förslag.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarens sign

avslå motionen.
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Motioner – forts.

§ 47.2

M 539 – Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål –
inköp av diktafoner – forts.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

avslå motionen
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Mošuvnnat – joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 47.3

M 541 – Sámi álbmotjienasteapmi Sámedikki parlameantavistti báikki birra
Áššegirjjit
- Mošuvdnanr 541 Ingrid Inga ovddidan 2019-02-25, dnr 1.1.8-2019-333
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-05-21—23, § 33
- Stivrabeavdegirji 2019-06-11—13, § 101.4
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 132.3
Áššegieđahalli: Peter Engström

Ingrid Inga lea guovvamánu 25 b 2019, ovddidan mošuvnna mas son gáibida
ahte

Sámediggi doallá sámi álbmotjienasteami mas válljet dan golmma báikki gaskkas maid
Sámedikki stivra lei evttohan Sámi parlameantavistti huksenbáikin.

Mošuvdnaovddideaddji bidjá iežas mošuvdnii doarjjan ahte:
Sámediggi gáibida riikkabeaivvis ja ráđđehusas ahte sámi álbmot galgá leat oasálažžan go dahkkojit
mearrádusat áššiin mat gusket sámi álbmogii.
Sámi parlameantavistti báikki ektui ii deavdde Sámediggi ieš daid gáibádusaid maid Sámediggi bidjá
riikkabeaivái ja ráđđehussii ahte sámi álbmot galgá leat oasálažžan mearrádusas gosa Sámi
parlameantavisti galgá huksejuvvot.
______________
Stivra mearridii geassemánu 11-13 b 2019, § 101.4
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši.
____________

Sámediggelágas (1992:1433) eai gávdno makkárge njuolggadusat álbmotjienastemiid birra, dat
reglere dušše Sámedikki válggaid daid evttohuvvon kandidáhtaid vuođul maid
registrerejuvvon joavkkut, bellodagat dahje sullasaš čoahkkádusat leat evttohan.
Lea álbmotjienastanláhka (1979:369) mii reglere ráđđeaddi álbmotjienastemiid miehtá riikka
(Ruoŧa) ja álbmotjienastemiid vuođđoláhkaáššiin. Jus dakkár ráđđeaddin álbmotjienasteapmi
galgá čađahuvvot olles riikkas vissis áššis, de gáibiduvvo ahte riikkabeaivi mearrida dohkkehit
sierra lága mii reglere makkár áššis dát jienasteapmi gusto (geahča omd. Lága [2003:83] euro
jienasteami birra).
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Mošuvnnat - joatkka

§ 47.3

M 541 – Sámi álbmotjienasteapmi Sámedikki parlameantavistti báikki birra - joatkka
Njuolggadusat álbmotjienastemiid birra gielddain ja eanadikkiin leat lágas (1994:692) gielddaid
álbmotjienastemiid birra. Jus gielddas dege eanandikkis galgá čađahit álbmotjienasteami de
galgá gáibádus boahtit váldegottis, soames áirasis mošuvnna bokte dahje jus unnimusat logi
proseantta gieldda dege eanadikki jienastan-vuoigatvuođalaččain dorjot dan čálalaččat (ng.
Álbmotinitiatiiva). Dalle oažžu álbmotjienastanášši váldot ovdan gielddastivrras.
Mošuvnna ášševálbmemis lea danin nu ahte Sámedikkis eai leat njuolggadusat dasa got
álbmotjienasteami galggalii doallat, dahje got mearrádusa dakkár álbmotjienasteami birra galgá
dahkat. Seammás leat dát áššit olggobealde dan rámma maid mošuvdnaovddideaddji
guoskkaha iežas mošuvnnas. Mošuvdnaovddideaddji gáibida ahte Sámediggi galgá čađahit
sámi álbmotjienasteami Sámedikki parlameantavistti báikki birra. Mošuvdna lea ilmmuhuvvon
ja Sámediggi lea gohččon stivrra gieđahallat ášši. Danin ii dáidde mihkke mii eastada
Sámedikki váldimis ovdan mošuvdnaovddideaddji gáibádusa.
Jus Sámediggi mearrida doarjut mošuvnna de ferte Sámediggi maiddái dustet máŋga iežá
jearaldaga mat gusket sámi álbmotjienasteami čađaheapmái. Dat sáhttet leat vaikko makkár
jearaldagat omd. dát:
- galget go gávdnot oppalaš njuolggadusat sámi álbmotjienastemiide vai galgá go háhkat
vásedin njuolggadusaid iešguđet dilálašvuhtii,
- geat galget beassat jienastit sámi álbmotjienasteamis (omd. Sii geat leat ođđaseamos sámi
jienastuslogus sámediggeválggaide, dahje sii geat leat čálihuvvon vásedin jienastuslohkui
álbmotjienasteami várás sámediggelága njuolggadusaid vuođul, dahje iežá ráddjema vuođul
jus ášši guoská sámiide riikkarájiid rastá),
- galgá go Sámediggi ráhkadit njuolggadusaid mat reglerejit čađaheami iežá sullasaš
njuolggadus-málliid mielde (omd. gieldda álbmotjienasteami lágas), dahje galgá go
njuolggadusain sámi álbmotjienastemiid birra leat iežá vuođđu,
- ekonomalaš beliid ja goluid árvvoštallan vai sáhttá mearridit leago dát nu dehálaš ášši ahte
lea ágga omd. heaittihit iežá doaimmaid Sámedikki rámmaid siskkobealde vai nagoda
gokčat ja čađahit álbmotjienasteami, vai galgá go gáibidit sierra ruđaid maiguin máksá
álbmotjienasteami čađaheami,
- galgá go sámi álbmotjienasteapmi leat ráđđeaddin vai geatnegahttin,
- jnv.
Stivra diehttelasat ii eahpit buorrevuođa das ahte sámi álbmogis livččii alddis vejolašvuohta
buktit oainnus ovdan álbmotjienasteami bokte dakkár áššiin mat čielgasit ja čiekŋalit váikkuhit
olles sámi álbmogii. Stivra atná danin ahte sáhttá leat ágga diktit omd. Válgalávdegotti
geahčadit sámi álbmotjienasteami oppalaččat.
Dán áššis, namalassii Sámedikki parlameantavistti huksenbáikki válljema dáfus man
dievasčoahkkin juo mearridii guovvamánus 2019, oaivvilda stivra ahte áššis ii leat nu vuđolaš
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§ 47.3 M 541 – Sámi álbmotjienasteapmi Sámedikki parlameantavistti báikki birra - joatkka
dahje prinsihpalaš mearkkašupmi sámi álbmogii ahte dat galggašii leat ággan
álbmotjienasteami bokte dárkilastit dievasčoahkkinmearrádusa.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

hilgut mošuvnna.

Ingrid Inga evttoha doarjut mošuvnna.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea Ingrid Inga ovddidan vuosteevttohusa.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa dahje doarjut dahje
hilgut Ingrid Inga evttohusa, ja gávnnaha ahte Sámediggi doarju stivrra evttohusa.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju stivrra evttohusa vástida juo ja son guhte doarju Ingrid Inga vuosteevttohusa
vástida ii.
Rabas jienasteamis šaddet 24 juo-jiena, 5 ii-jiena ja 2 guoros jiena.
Sámediggi lea dasto dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

hilgu mošuvnna.

Ingrid Inga reservere mearrádusa vuostá
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§ 47 Motioner – forts.
Paulus Kuoljok ordförande
§ 47.3

M 541 – Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad
Dokument
- Motion nr 541 av Ingrid Inga 2019-02-25, dnr 1.1.8-2019-333
- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 33
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 101.4
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 132.3
Föredragande: Peter Engström

Ingrid Inga har den 25 februari 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget genomför en samisk folkomröstning om de tre orterna
som Sametingets styrelse föreslagit som ort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Till stöd för sina yrkanden har motionären anfört följande:
Sametinget kräver av riksdagen och av regeringen att det samiska folket ska vara delaktiga när beslut
fattas i frågor som rör det samiska folket.
I frågan om placering av Sametingets parlamentsbyggnad lever inte Sametinget själv upp till de
krav som Sametinget ställer på riksdagen och regeringen genom att låta det samiska folket vara
delaktiga i beslutet om val av ort för Sametingets parlamentsbyggnad.
______________
Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 101.4
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
____________

Sametingslagen (1992:1433) innehåller inte några regler om folkomröstning utan reglerar enbart
val av ledamöter till Sametinget bland anmälda kandidater från registrerade grupper, partier
eller liknande sammanslutningar.
Rådgivande folkomröstningar i hela riket (Sverige) och folkomröstningar i en grundlagsfråga
regleras genom folkomröstningslagen (1979:369). För att en rådgivande folkomröstning i hela
riket ska komma till stånd i en viss fråga krävs att riksdagen beslutar att anta en särskild lag
som reglerar vilken fråga omröstningen gäller (se t ex lagen [2003:83] om folkomröstning om
införande av euron).

Justerarens sign

63 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28
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Motioner – forts.

§ 47.3

M 541 – Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad – forts.
Bestämmelser om folkomröstningar i kommuner och landsting finns i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar. För att en folkomröstning i kommuner och landsting ska komma
till stånd krävs att ärendet väcks av en nämnd, en ledamot genom en motion eller av minst tio
procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna stödjer detta skriftligt
(sk folkinitiativ). I så fall får ett sådant ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga
upptas i fullmäktige.
Utgångsläget vid beredningen av motionen är således att Sametinget saknar regler för dels hur
en samisk folkomröstning ska genomföras, dels hur beslut om en sådan folkomröstning ska
fattas. Samtidigt ligger dessa frågor utanför ramen för vad motionären berör i sin motion.
Motionärens yrkande är att Sametinget ska genomföra en samisk folkomröstning om ort för
Sametingets parlamentsbyggnad. Motionen som sådan är anmäld och Sametinget har
uppdragit till styrelsen att bereda ärendet. Något hinder mot att Sametinget sedan prövar
motionärens yrkande torde därför inte föreligga.
Om Sametinget beslutar att bifalla motionen måste Sametinget också hantera ett flertal
överväganden som berör genomförandet av en samisk folkomröstning. Det gäller alla tänkbara
frågor som till exempel följande frågeställningar:
- om det ska finnas ett generellt regelverk för samiska folkomröstningar eller om detta ska
upprättas särskilt i varje fall,
- vilka som ska vara röstberättigade i en samisk folkomröstning (t ex röstlängden vid val till
senaste sametingsvalet, ny särskild röstlängd för folkomröstningen enligt sametingslagens
regler eller annan avgränsning om ärendet omfattar samer över nationsgränser),
- om Sametinget ska upprätta ett regelverk som reglerar förfarandet med utgångspunkt och
förebild i annat befintligt regelverk (t ex lagen om kommunala folkomröstningar) eller om
regelverket om samiska folkomröstningar ska byggas på annan grund,
- ekonomiska frågor och kostnadsmässiga överväganden för att avgöra om frågans grad av
angelägenhet skulle motivera att annan verksamhet inom Sametingets ram får ge vika för att
folkomröstningen ska kunna genomföras eller om det behöver äskas och erhållas särskilda
medel för att täcka genomförandet av folkomröstningen,
- om en samisk folkomröstning ska vara rådgivande eller bindande,
- et c
Styrelsen ifrågasätter förstås inte lämpligheten i att möjliggöra för det samiska folket att ge sin
inställning till känna genom en folkomröstning i frågor som på ett tydligt och ingripande sätt
påverkar hela det samiska folket. Styrelsen menar därför att det kan finnas anledning att låta till
exempel valnämnden se över frågan om samisk folkomröstning generellt.
I den aktuella sakfrågan om val av ort för Sametingets parlamentsbyggnad som plenum
avgjorde i februari 2019 är styrelsen av den samlade uppfattningen att frågan inte är av sådan
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Motioner – forts.

§ 47.3

M 541 – Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad – forts.
grundläggande eller principiell betydelse för det samiska folket att den skulle motivera att
plenums beslut behöver överprövas av en samisk folkomröstning.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Ingrid Inga yrkar om bifall till motionen.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsen förslag finns ett motförslag från Ingrid Inga.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller bifall til l
eller avslag för Ingrid Ingas motförslag och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Votering begärs.
De som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Ingrid Ingas motförslag
svarar nej.
Vid öppen votering av 24 ja-röster, 5 nej-röster samt 2 blanka.
Sametinget har därmed godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

avslå motionen.

Ingrid Inga reserverar sig mot beslutet
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Válgaáššit

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 48.1

Nuoraidráđi lahtut ja sadjásaš lahtut
Áššegirjjit
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-11-27, - 28, § 3

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mandáhttaáigodat lea otnáža rájes ja ahte dat čuovvu dan bargoortnega maid
Sámediggi lea mearridan Sámedikki stivrii ja lávdegottiide 2012-10-23—26, § 20,

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid nuoraidráđđái;
Lahttu
Julia Omma
Anja Walkeapää Fjellgren
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Sadjásaš
Johan Andersson
Karen-Ann Hurri
Nils Johan Rannerud
Daniel Holst
Karolina Rimpi Heinonen

ahte

válljet Anja Walkeapää Fjellgren nuoraidráđi ságadoallin,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.

____________

Hanna-Sofie Utsi čohkka lahtu ledamoten Christina Åhrén sajis
Inger Baer Omma čohkka lahtu ledamoten Lars Jon Allas sajis
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenjoavkku evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi doarju válgaválbmenjoavkku evttohusa.
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Válgaáššit – joatkka

§ 48.1

Nuoraidráđi lahtut ja sadjásaš lahtut – joatkka

Sámediggi mearrida
ahte

mandáhttaáigodat lea otnáža rájes ja ahte dat čuovvu dan bargoortnega maid
Sámediggi lea mearridan Sámedikki stivrii ja lávdegottiide 2012-10-23—26, § 20,

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid nuoraidráđđái;
Lahttu
Julia Omma
Anja Walkeapää Fjellgren
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Sadjásaš
Johan Andersson
Karen-Ann Hurri
Nils Johan Rannerud
Daniel Holst
Karolina Rimpi Heinonen

ahte

válljet Anja Walkeapää Fjellgren nuoraidráđi ságadoallin,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.
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Valärenden

Paulus Kuoljok ordförande
§ 48.1

Ledamöter och ersättare i Ungdomsrådet
Dokument
- Valberedningens protokoll 2019-11-27, - 28, § 3

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2012-10-23—26, § 20,

att

utse ledamöter och ersättare till ungdomsrådet enligt nedan;
Ledamot
Julia Omma
Anja Walkeapää Fjellgren
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Ersättare
Johan Andersson
Karen-Ann Hurri
Nils Johan Rannerud
Daniel Holst
Karolina Rimpi Heinonen

att

utse Anja Walkeapää Fjellgren till ordförande i ungdomsrådet,

att

paragrafen justeras omedelbart.

____________
Hanna-Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Inger Baer Omma ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.
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Valärenden – forts.

§ 48.1

Ledamöter och ersättare i Ungdomsrådet – forts.
Sametinget beslutar
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2012-10-23—26, § 20,

att

utse ledamöter och ersättare till ungdomsrådet enligt nedan;
Ledamot
Julia Omma
Anja Walkeapää Fjellgren
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Ersättare
Johan Andersson
Karen-Ann Hurri
Nils Johan Rannerud
Daniel Holst
Karolina Rimpi Heinonen

att

utse Anja Walkeapää Fjellgren till ordförande i ungdomsrådet,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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Válgaáššit

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 48.2

Sámedikki stivrra lahtu ja sadjásaš lahtu válljen
Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2019-11-11—13, § 129.1
- Britt Sparrock gáibádus beassat luohpat ámmáhis, 2019-11-18, 2019-11-27. Dnr 1.1.1-2019-1485
- Matti Berg gáibádus beassat luohpat ámmáhis, 2019-11-27. Dnr 1.1.1-2019-1530
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-11-27, - 28, §§ 6-7

Britt Sparrock gáibida beassat luohpat Sámedikki stivralahtu ámmáhis.
Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

addá Britt Sparrockii lobi luohpat Sámedikki stivralahttoámmáhis,

ahte

vállje Matti Berg Sámedikki stivralahttun,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.

_____________
Stivraságadoalli váldá ruoktot stivrra evttohusa.
Jan Rannerud dieđiha ahte Vuovdega ii oassálastte mearrádusas
Mona Persson, dieđiha ahte Jakt- och fiskesamerna ii oassálastte mearrádusas
Ronny Svarto dieđiha ahte ii oassálastte mearrádusas
Hanna-Sofie Utsi dieđiha ahte Min Geaidnu ii oassálastte mearrádusas
Lars- Jonas Johansson ii oassálastte mearrádusas
Marie Persson Njajta dieđiha ahte Landspartiet Svenska Samer ii oassálastte mearrádusas
Lars Miguel Utsi dieđiha ahte Guovssonásti ii oassálastte mearrádusas
Anders Kråik dieđiha ahte Samerna ii oassálastte mearrádusas
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenjoavkku evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi doarju válgaválbmenjoavkku evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

addit Britt Sparrockii lobi luohpat Sámedikki stivralahttoámmáhis,

ahte

válljet Matti Berg Sámedikki stivralahttun,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.
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§ 48.2

Sámedikki stivrra lahtu ja sadjásaš lahtu válljen - joatkka
Matti Berg gáibida beassat luohpat Sámedikki sadjásaš stivralahttoámmáhis.
Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

addá Matti Bergii lobi luohpat Sámedikki sadjásaš stivralahttoámmáhis,

ahte

vállje Britt Sparrock Sámedikki sadjásaš stivralahttun,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.
_________

Stivraságadoalli váldá ruoktot stivrra evttohusa.
Jan Rannerud dieđiha ahte Vuovdega ii oassálastte mearrádusas
Mona Persson, dieđiha ahte Jakt- och fiskesamerna ii oassálastte mearrádusas
Ronny Svarto dieđiha ahte ii oassálastte mearrádusas
Hanna-Sofie Utsi dieđiha ahte Min Geaidnu ii oassálastte mearrádusas
Lars- Jonas Johansson ii oassálastte mearrádusas
Marie Persson Njajta dieđiha ahte Landspartiet Svenska Samer ii oassálastte mearrádusas
Lars Miguel Utsi dieđiha ahte Guovssonásti ii oassálastte mearrádusas
Anders Kråik dieđiha ahte Samerna ii oassálastte mearrádusas
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenjoavkku evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi doarju válgaválbmenjoavkku evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

addit Matti Bergii lobi luohpat Sámedikki sadjásaš stivralahttoámmáhis,

ahte

válljet Britt Sparrock Sámedikki sadjásaš stivralahttun,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.
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2019-11-26--28

Valärenden

Paulus Kuoljok ordförande
§ 48.2

Val av ledamot och ersättare i Sametingets styrelse
Dokument
- Styrelsens protokoll 2019-11-11—13, § 129.1
- Begäran om entledigande från Britt Sparrock, 2019-11-18, 2019-11-27. Dnr 1.1.1-2019-1485
- Begäran om entledigande från Matti Berg, 2019-11-27. Dnr 1.1.1-2019-1530
- Valberedningens protokoll 2019-11-27, - 28, §§ 6-7

Britt Sparrock begär entledigande från uppdraget som ledamot i Sametingets styrelse.
Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Britt Sparrock som ledamot i Sametingets styrelse,

att

utse Matti Berg till ledamot i Sametingets styrelse,

att

paragrafen justeras omedelbart.

_____________
Styrelseordföranden återtar styrelsens förslag.
Jan Rannerud meddelar att Vuovdega inte deltar i beslutet
Mona Persson, meddelar att Jakt- och fiskesamerna deltar inte i beslutet
Ronny Svarto deltar inte i beslutet
Hanna-Sofie Utsi meddelar att Min Geaidnu inte deltar i beslutet
Lars- Jonas Johansson deltar inte i beslutet
Marie Persson Njajta meddelar att Landspartiet Svenska Samer inte deltar i beslutet
Lars Miguel Utsi meddelar att Guovssonásti inte deltar i beslutet
Anders Kråik meddelar att partiet Samerna inte deltar i beslutet
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
Och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.

Sametinget beslutar
att

entlediga Britt Sparrock som ledamot i Sametingets styrelse,

att

utse Matti Berg till ledamot i Sametingets styrelse,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens sign
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Valärenden – forts.

§ 48.2

Val av ledamot och ersättare i Sametingets styrelse – forts.
Matti Berg begär entledigande från uppdraget som ersättare i Sametingets styrelse.
Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Matti Berg som ersättare i Sametingets styrelse,

att

utse Britt Sparrock till ersättare i Sametingets styrelse,

att

paragrafen justeras omedelbart.
_________
Styrelseordföranden återtar styrelsens förslag.
Jan Rannerud meddelar att Vuovdega inte deltar i beslutet
Mona Persson, meddelar att Jakt- och fiskesamerna deltar inte i beslutet
Ronny Svarto deltar inte i beslutet
Hanna-Sofie Utsi meddelar att Min Geaidnu inte deltar i beslutet
Lars- Jonas Johansson deltar inte i beslutet
Marie Persson Njajta meddelar att Landspartiet Svenska Samer inte deltar i beslutet
Lars Miguel Utsi meddelar att Guovssonásti inte deltar i beslutet
Anders Kråik meddelar att partiet Samerna inte deltar i beslutet
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
Och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.

Sametinget beslutar
att

entlediga Matti Berg som ersättare i Sametingets styrelse,

att

utse Britt Sparrock till ersättare i Sametingets styrelse,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Válgaáššit

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 48.3

Dievasmahttinválga – 1:e sadjásaš åvtehke
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Mona Perssona gáibádus beassat luohpat ámmáhis 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-05-23—25, § 37.2
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2018-11-12, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-11-13—16, § 53.1
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-02-19, - 21, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-02-21, § 36.1
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-05-23, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-05-21—23, § 32.1
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-11-27, - 28, § 4

Mona Persson gáibida beassat luohpat Sámedikki 1. sadjásaš åvtehke ámmáhis.
____________
Sámedikki dievasčoahkkin gávnnahii miessemánu 23 – 25 b 2018, skábmamánu 11 – 13 b 2018,
guovvamánu 19 – 21 b 2019, ja miessemánu 21-23 b 2019 ahte ii lean vejolaš čađahit válggaid go
eai leat dievasmahttinválggaide evttohasat.
____________
Sten Wälitalo, Bivdo- ja guolástansámit, dieđiha ahte ii leat evttohus 1. sadjásaš
ságadoalli/åvtehke ámmáhii.
____________
Válgaválbmenjoavku gávnnaha
ahte

ii leat evttohus 1. sadjásaš ságadoalli/åvtehke ámmáhii.

____________

Ingrid Inga evttoha beavdái bidjat ášši.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Ingrid Ingas evttohusa beavdáibidjat
ášši ja gávnnaha ahte Sámediggi doarju Ingrid Ingas evttohusa beavdáibidjat ášši.

Sámediggi mearrida
ahte
Justerarens sign

beavdái bidjá ášši.
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2019-11-26--28

Valärenden

Paulus Kuoljok ordförande
§ 48.3

Fyllnadsval – 1:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande från Mona Persson 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24, § 3
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25, § 37.2
- Valberedningens protokoll 2018-11-12, § 3
- Plenumsprotokoll 2018-11-13—16, § 53.1
- Valberedningens protokoll 2019-02-19, - 21, § 3
- Plenumsprotokoll 2019-02-21, § 36.1
- Valberedningens protokoll 2019-05-23, § 3
- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 32.1
- Valberedningens protokoll 2019-11-27, - 28, § 4

Mona Persson begär entledigande från uppdraget som 1:e vice ordförande i Sametinget.
____________
Sametingets plenum konstaterade den 23 – 25 maj 2018 , 11 – 13 november 2018,
19 -21 februari 2019 och 21-23 maj 2019 att inget val kunde genomföras då inget förslag till
fyllnadsval lämnats.
____________
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna, meddelar att inget förslag finns till 1:e vice ordförande.
____________
Valberedningen konstaterar
att

inget förslag finns till 1:e vice ordförande.

____________

Ingrid Inga föreslår att ärendet bordläggs.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Ingrid Ingas förslag att
bordlägga ärendet och finner att Sametinget godtagit Ingrid Ingas förslag att bordlägga
ärendet.
Sametinget beslutar
att
Justerarens sign

bordlägga ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Válgaáššit – joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 48.4

Dievasmahttinválggat – 3:e sadjásaš åvtehke
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Daniel Holst gáibádus beassat luohpat ámmáhis 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-05-23—25, § 37.2
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2018-11-12, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-11-13—16, § 53.1
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-02-19, - 21, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-02-19—21, § 36.2
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-05-23, § 4
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-05-21—23, § 32.2
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2019-11-27, § 5

Daniel Holst gáibida beassat luohpat Sámedikki 3. sadjásaš ságadoalli/åvtehke ámmáhis.
_________________

Sámedikki dievasčoahkkin gávnnahii miessemánu 23 – 25 b 2018, skábmamánu 11 – 13 b 2018,
guovvamánu 19 – 21 b 2019, ja miessemánu 21-23 b 2019 ahte ii lean vejolaš čađahit válggaid go
eai leat dievasmahttinválggaide evttohasat.
____________
Sten Wälitalo, Bivdo- ja guolástansámit, dieđiha ahte ii leat evttohus 3. sadjásaš
ságadoalli/åvtehke ámmáhii.
____________
Válgaválbmenjoavku gávnnaha
ahte

ii leat evttohus 3. sadjásaš ságadoalli/åvtehke ámmáhii.

____________

Ingrid Inga evttoha beavdái bidjat ášši.
Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Ingrid Ingas evttohusa beavdáibidjat
ášši ja gávnnaha ahte Sámediggi doarju Ingrid Ingas evttohusa beavdáibidjat ášši.

Sámediggi mearrida
ahte
Justerarens sign

beavdái bidjá ášši.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Valärenden – forts

Paulus Kuoljok ordförande
§ 48.4

Fyllnadsval – 3:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande från Daniel Holst 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-456
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24 § 4
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25, § 37.3
- Valberedningens protokoll 2018-11-12, § 4
- Plenumsprotokoll 2018-11-13—16, § 53.2
- Valberedningens protokoll 2019-02-19,-21 § 4
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21, § 36.2
- Valberedningens protokoll 2019-05-23, § 4
- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 32.2
- Valberedningens protokoll 2019-11-27, § 5
Daniel Holst begär entledigande från uppdraget som 3:e vice ordförande i Sametinget.
_________________

Sametingets plenum konstaterade den 23 – 25 maj 2018 , 11 – 13 november 2018,
19 -21 februari 2019 och 21-23 maj 2019 att inget val kunde genomföras då inget förslag till
fyllnadsval lämnats.
____________
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna, meddelar att inget förslag finns till 1:e vice ordförande.
____________
Valberedningen konstaterar
att

inget förslag finns till 1:e vice ordförande.

____________
Ingrid Inga föreslår att ärendet bordläggs.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Ingrid Ingas förslag att
bordlägga ärendet och finner att Sametinget godtagit Ingrid Ingas förslag att bordlägga
ärendet.
Sametinget beslutar
att
Justerarens sign

bordlägga ärendet.
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Válgaáššit – joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 48.5

Dievasmahttinválggat – Giellalávdegotti lahttu
Áššegirjjit
- Anne Madeleine Kuhmunen gáibádus beassat luohpat doaimmas, 2019-11-11. Dnr 8.1.1-2019-1470

Anne Madeleine Kuhmunen gáibida beassat luohpat giellalávdegotti lahttun.
Válgaválbmenjoavku gávnnaha
ahte

ii leat giellalávdegotti lahtu evttohas maid evttoha Sámediggái,

Válgaválbmenjoavku mearrida
ahte

diktá Sámedikki evttohit ja mearridit giellalávdegotti guoros saji birra,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

addá Anne Madeleine Kuhmunenii lobi luohpat giellalávdegotti lahttun,

ahte

diktá Sámedikki evttohit ja mearridit giellalávdegotti guoros saji birra,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe.

___________

Åvtehke loahpaha digaštallama.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna válgaválbmenjoavkku evttohusas ahtediktit AnneMadeleine Kuhmunen luohpat giellalávdegottis, ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha
válgaválbmenjoakku evttohusa diktit Anne-Madeleine Kuhmunen luohpat.

Justerarens sign

78 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28
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Válgaáššit – joatkka

§ 48.5

Dievasmahttinválggat – Giellalávdegotti lahttu – joatkka
Lars Miguel Utsi evttoha beavdái bidjat válljet giellalávdegotti lahtu válljema.
Åvtehke bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Lars Miguel Utsi evttohusa
beavdáibidjat giellalávdegotti lahtu válljema ja gávnnaha ahte Sámediggi doarju Lars Miguel
Utsi evttohusa beavdáibidjat giellalávdegotti válljema.

Sámediggi mearrida dasto
ahte

addá lobi Anne Madeleine Kuhmunenii luohpat giellalávdegotti lahttun,

ahte

beavdái bidjat giellalávdegotti lahtu válljema.

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Valärenden – forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 48.5

Fyllnadsval – ledamot i Språknämnden
Dokument
- Begäran om entledigande från Anne Madeleine Kuhmunen, 2019-11-11. Dnr 8.1.1-2019-1470

Anne Madeleine Kuhmunen begär entledigande från uppdraget som ledamot
i språknämnden.

Valberedningen konstaterar
att

inget förslag till ledamot i språknämnden finns att föreslå Sametinget,

Valberedningen beslutar
att

överlämna till Sametinget föreslå och besluta den vakanta platsen som ledamot i
språknämnden,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Anne Madeleine Kuhmunen som ledamot i språknämnden,

att

Sametinget föreslår och beslutar den vakanta platsen som ledamot i
språknämnden,

att

paragrafen justeras omedelbart.
______________

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för valberedningens förslag att entlediga Anne-Madeleine
Kuhmunen som ledamot i språknämnden och finner att Sametinget godtagit valberedningens
förslag att entlediga Anne-Madeleine Kuhmunen som ledamot i språknämnden.

Justerarens sign
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§ 48

Valärenden – forts.

§ 48.5

Fyllnadsval – ledamot i Språknämnden – forts.
Lars Miguel Utsi föreslår att bordlägga ärendet att välja ledamot till språknämnden.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Lars Miguel Utsis förslag
att bordlägga ärendet att välja ledamot till språknämnden och finner att Sametinget
godtagit Lars Miguel Utsi förslag att bordlägga ärendet att välja ledamot till språknämnden.
Sametinget beslutar således
att

entlediga Anne Madeleine Kuhmunen som ledamot i språknämnden,

att

bordlägga ärendet val av ledamot till språknämnden.

Justerarens sign

81 (83)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-11-26--28

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 49

Mošuvnnaid ilmmuheapmi
Áššegirjjit
- Mošuvnnaid ilmmuheapmi

Sámediggi mearrida
./.

ahte

ovddidit mošuvnnaid mat leat mildosis ja mat leat ilmmuhuvvon dievasčoahkkimis,

ahte

addit mošuvnnaid stivrii ášševálbmema várás.

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 50 Loahpaheapmi
Åvtehke loahpaha čoahkkima 2019-11-28, dii 16.30.

Justerarens sign
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 49

Anmälan av motioner
Dokument
- Anmälan av motioner

Sametinget beslutar
./.

att

inlämna motionerna enligt bilaga som är anmälda till plenum,

att

motionerna överlämnas till styrelsen för beredning.

Paulus Kuoljok ordförande

§ 50 Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2019-11-28, kl 16.30.

Justerarens sign
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