NORDISK SAMEKONVENTION

Regeringarna i Sverige, Finland och Norge,

som konstaterar
- att samerna är urfolket i de tre länderna,
- att samerna är ett folk bosatt över landgränserna,
- att det samiska folket har en egen kultur och ett eget samhällsliv med egen historia,
egna traditioner, eget språk, egna näringar och egna framtidsvisioner,
- att de tre staterna har ett nationellt och internationellt ansvar för att skapa tillräckliga
förutsättningar för samernas kultur och samhällsliv,
- att det samiska folket har rätt till självbestämmande,
- att det samiska folkets kultur och samhällsliv berikar ländernas samlade kultur och
samhällsliv,
- att det samiska folket har ett särskilt behov av att utveckla sitt samhällsliv över
landgränserna,
- att samerna måste ha tillgång till land och vatten som grundval för samisk kultur,
- samt att vid fastställande av det samiska folkets framtida rättsställning skall särskilt
beaktas att samerna genom historien inte har behandlats som ett likvärdigt folk och
därvid har utsatts för orättvisa,

som lägger till grund för sina överväganden att sametingen i de tre staterna
- vill bygga en bättre framtid för det samiska folkets liv och kultur,
- har visionen att rikenas gränser inte skall hindra det samiska folkets och de enskilda
samernas gemenskap,
- ser en ny samekonvention som en förnyelse och utveckling av samernas hävdvunna
rättigheter som blev kodifierade i Lappkodicillen av 1751,
- framhäver betydelsen av att rätten till självbestämmande för samerna som ett folk
respekteras,
- fäster särskild vikt vid att samerna har rättigheter över de land- och vattenområden
med naturresurser som är det samiska folkets historiska hemland,

- framhåller att det samiska folkets traditionella kunskap och traditionella kulturella
uttryck tillsammans med folkets brukande av naturresurser utgör en del av den
samiska kulturen,
- anser att det skall fästas större vikt vid de samiska kvinnornas ställning som
traditionsbärare i det samiska samhället och härunder vid deras representation i
offentliga organ,
- vill att samerna skall leva som ett folk inom de tre staterna,
- framhäver det samiska folkets önskan, vilja och rätt att ta ansvar för att utveckla sin
egen framtid,
- och vill hävda det samiska folkets rättigheter och friheter i enlighet med de
internationella mänskliga rättigheterna och den övriga folkrätten,

som har utarbetat denna konvention i nära samverkan med företrädare för samerna,
som finner det vara av särskild vikt att konventionen, innan den ratificeras av
staterna, godkänns av de tre sametingen,
och som åtar sig att garantera det samiska folkets framtid i överensstämmelse med
denna konvention,
har enats om följande nordiska samekonvention.

Kapitel I
Det samiska folkets allmänna rättigheter
Artikel 1
Konventionens ändamål
Konventionen har till ändamål att bekräfta och stärka sådana rättigheter för det
samiska folket att det kan bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och
sitt samhällsliv med minsta möjliga hinder av landgränserna.

Artikel 2
Samerna som urfolk
Samerna är urfolket i Finland, Norge och Sverige.

Artikel 3
Rätt till självbestämmande
Samerna har rätt till självbestämmande som ett folk i överensstämmelse med
folkrättens regler och bestämmelserna i denna konvention. Så långt det följer av dessa
regler och bestämmelser har det samiska folket rätt att själv bestämma om sin
ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att för sina egna syften själv
förfoga över sina naturtillgångar.

Artikel 4
Personer som omfattas av konventionen
Konventionen omfattar personer bosatta i Finland, Norge eller Sverige, som
uppfattar sig själva som samer och som
1. har samiska som hemspråk eller har minst en förälder, farförälder eller morförälder
som har eller har haft samiska som hemspråk, eller
2. har rätt att utöva samisk rennäring i Norge eller Sverige, eller
3. uppfyller villkoren för att ha rösträtt vid sametingsval i Finland, Norge eller Sverige,
eller
4. är barn till en person som avses i punkt 1, 2 eller 3.

Artikel 5
Omfattningen av staternas ansvar
Staternas skyldigheter enligt denna konvention gäller för alla statliga organ på
nationell, regional och lokal nivå. Även andra organ för offentlig förvaltning och
offentlig verksamhet har dessa skyldigheter. Detsamma gäller privata rättssubjekt när
de utövar offentlig myndighet eller utför andra offentliga uppgifter.
Vid tillämpning av denna konvention skall sametingen och andra samiska
organ, oavsett deras rättsliga status enligt nationell eller internationell rätt, inte anses
falla under begreppet stat utom när de utövar offentlig myndighet.

Artikel 6
Staternas åtgärder i förhållande till det samiska folket
De tre staterna skall på effektivt sätt skapa förutsättningar för att det samiska
folket skall kunna bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt
samhällsliv.
Staterna skall skapa gynnsamma förutsättningar för att upprätthålla och
utveckla de samiska lokalsamhällena.
Staternas ansvar för åtgärder enligt denna konvention omfattar också i rimlig
omfattning de samer som är bosatta utanför de traditionella samiska områdena.

Artikel 7
Icke-diskriminering och särskilda åtgärder
Det samiska folket och enskilda samer skall tillförsäkras skydd mot all
diskriminering.
För att förverkliga samernas rättigheter enligt denna konvention skall staterna
vid behov vidta särskilda positiva åtgärder avseende dem.

Artikel 8
Minimirättigheter
De rättigheter som skyddas i denna konvention är minimirättigheter. De
hindrar inte den enskilda staten att utvidga samernas rättigheter eller att vidta mera
omfattande åtgärder och kan inte användas som grund för att begränsa de rättigheter
för samer som följer av andra rättsregler.

Artikel 9
Samiska sedvanor
Staterna skall visa tillbörlig respekt för det samiska folkets rättsuppfattningar,
rättsliga traditioner och sedvanor.
I enlighet med vad som föreskrivs i första stycket skall staterna vid
utarbetande av lagstiftning på områden där det kan finnas samiska sedvanor särskilt
utreda om sådana sedvanor föreligger och om de i så fall bör ges skydd eller på annat
sätt beaktas i lagstiftningen. Även i rättstillämpningen skall tillbörlig hänsyn tas till
samiska sedvanor.

Artikel 10
Harmonisering av rättsregler
Staterna skall i samarbete med sametingen verka för fortsatt harmonisering av
lagstiftning och annan reglering av betydelse för samernas verksamhet över
landgränserna.

Artikel 11
Samarbete om kulturella och näringsmässiga ordningar
Staterna skall vidta åtgärder för att underlätta för samerna att bedriva
näringsverksamhet över landgränserna och för att tillgodose deras kulturella behov
över dessa gränser. I detta syfte skall staterna sträva efter att avlägsna sådana
kvarvarande hinder för samernas näringsverksamhet som grundas på deras
medborgarskap eller bosättningsort eller som i övrigt beror på att det samiska
bosättningsområdet sträcker sig över flera länder samt att ge samer tillgång till det
kulturella utbudet i det land där de vid varje tidpunkt uppehåller sig.

Artikel 12
Samarbete om undervisning och välfärdsordningar
Staterna skall vidta åtgärder för att ge samer som är bosatta i något av de tre
länderna möjligheter att få undervisning, hälsovård och socialvård i ett annat av dessa
länder när detta framstår som mera ändamålsenligt.

Artikel 13
Det samiska folkets symboler
Staterna skall respektera samernas rätt att bestämma om bruk av den samiska
flaggan och andra samiska nationella symboler. Staterna skall vidare i samarbete med
sametingen verka för att de samiska symbolerna synliggörs på ett sätt som markerar
samernas ställning som ett eget folk i de tre länderna.

Kapitel II
Samiskt styre
Artikel 14
Sametingen
Det skall i vart och ett av de tre länderna finnas ett sameting, som är högsta
samiska organ i landet. Sametinget företräder det samiska folket i landet och väljs
genom allmän rösträtt bland samerna i detta land.
De närmare reglerna om val till sametingen fastställs i lag, som förbereds
genom förhandlingar enligt artikel 16 med sametingen.
Sametingen skall ha sådana uppgifter som gör det möjligt för dem att effektivt
medverka till att det samiska folkets rätt till självbestämmande enligt folkrättens
regler och enligt bestämmelserna i denna konvention förverkligas. Närmare regler om
sametingens befogenheter fastställs i lag.
Sametingen tar initiativ och uttalar sig i alla de angelägenheter där sametingen
finner skäl till detta.

Artikel 15
Sametingens självständiga beslut
Sametingen fattar självständiga beslut i de frågor i vilka de enligt nationell
eller internationell rätt har behörighet att fatta sådana beslut.
Sametingen kan ingå avtal med nationella, regionala och lokala enheter om
samarbete för att stärka samisk kultur och samiskt samhällsliv.

Artikel 16
Sametingens rätt till förhandling
I angelägenheter av väsentlig betydelse för samerna skall det föras
forhandlinger i sak med sametingen innan beslut fattas av offentlig myndighet. Dessa
förhandlingar skall äga rum vid en tillräckligt tidig tidpunkt för att sametingen skall
kunna påverka handläggning och resultat.

Staterna skall inte vidta eller tillåta sådana åtgärder som i avsevärd mån kan
skada de grundläggande villkoren för samisk kultur, samiska näringar eller samiskt
samhällsliv, såvida inte det berörda sametinget samtycker till detta.
Artikel 17
Sametingens rätt under annan sakberedning
Sametingen skall ha rätt att vara representerade i offentliga råd och
kommittéer när dessa behandlar frågor som rör samiska intressen.
Ärenden som rör samiska intressen skall föreläggas sametingen innan beslut
fattas av offentlig myndighet.
Staterna skall utreda om det finns behov av sådan representation eller sådana
förhandsyttranden från sametingens sida. Detta skall göras vid en tillräckligt tidig
tidpunkt för att sametingen skall kunna påverka handläggning och resultat.
Sametingen avgör själva när de önskar vara representerade eller avge yttrande
under sådan beredning av ett ärende.

Artikel 18
Förhållandet till parlamenten
Staternas parlament eller deras utskott eller andra organ skall på begäran ta
emot företrädare för sametingen för att dessa skall kunna redogöra för frågor av
betydelse för samerna.
Sametingen skall ges möjlighet att bli hörda under parlamentens behandling
av ärenden som särskilt berör det samiska folket.
Varje lands parlament fastställer närmare regler om vilka ärenden detta gäller
och om det förfarande som skall tillämpas.
Artikel 19
Samerna och internationell representation
Sametingen skall representera samerna i mellanstatliga angelägenheter.
Staterna skall främja samernas representation i internationella institutioner och
samernas deltagande i internationella möten.

Artikel 20
Gemensamma samiska organisationer
Sametingen kan bilda gemensamma organisationer. Staterna skall vid behov i
samråd med sametingen verka för att överföra offentlig myndighet till sådana
gemensamma organisationer.

Artikel 21
Andra samiska sammanslutningar
Staterna skall respektera och vid behov samråda med samebyar, siidaer,
renbeteslag, skoltsamernas byastämma och andra behöriga samiska organisationer
eller lokala samiska företrädare.

Artikel 22
En sameregion
Staterna skall aktivt söka fastställa och utveckla det område inom vilket det
samiska folket kan förvalta sina särskilda rättigheter enligt denna konvention och
ländernas lagstiftning.

Kapitel III
Samiskt språk och samisk kultur
Artikel 23
Samernas språkliga rättigheter
Samerna skall ha rätt att använda, utveckla och till kommande generationer
förmedla sitt språk och sina traditioner samt att verka för att kunskap i det samiska
språket sprids också till samer som endast ofullständigt eller inte alls behärskar detta
språk.
Samerna skall ha rätt att bestämma, behålla och få allmänt erkännande av sina
personnamn och geografiska namn.

Artikel 24
Staternas ansvar för det samiska språket
Staterna skall göra det möjligt för samerna att bevara, utveckla och sprida det
samiska språket. Staterna skall sörja för att det samiska alfabetet kan användas på ett
effektivt sätt i detta syfte.
Det samiska språket skall kunna användas på ett effektivt sätt vid
domstolar och myndigheter i de samiska områdena. Det samma gäller också även
utanför dessa områden i sådana mål och ärenden som först behandlats i de samiska
områdena eller som på annat sätt har särskild anknytning till dessa områden.
Staterna skall främja utgivning av litteratur på det samiska språket.
Bestämmelserna i denna artikel skall gälla även de mindre utbredda samiska
språkformerna.

Artikel 25
Samiska media
Staterna skall skapa förutsättningar för en självständig samisk mediapolitik som
gör det möjligt för samiska media att styra sin egen utveckling och att erbjuda den
samiska befolkningen ett rikt och mångsidigt utbud av information och
meningsyttringar i frågor av allmänt intresse.
Staterna skall tillse att program på det samiska språket kan sändas i radio och
television samt främja utgivning av tidningar på detta språk. I samarbete med
sametingen skall staterna också främja samverkan över landgränserna mellan
mediainstitutioner som erbjuder program eller artiklar på det samiska språket.
Vad som föreskrivs i andra stycket om det samiska språket skall också i
rimlig omfattning gälla de mindre utbredda samiska språkformerna.

Artikel 26
Samisk utbildning
Samerna i de samiska områdena skall beredas tillfälle till undervisning i och
på det samiska språket. Undervisningen och studiemedelssystemet skall vara
anpassade till deras bakgrund. Sådan undervisning skall möjliggöra deltagande i
fortsatt utbildning på alla nivåer och samtidigt möta de behov samer har av att fortsatt

kunna verka inom de traditionella samiska näringarna. Studiemedelssystemet skall
utformas så att det möjliggör högre utbildning på samiska.
Samiska barn och samisk ungdom utanför de samiska områdena skall beredas
tillfälle till undervisning i samiska, men också på samiska i den utsträckning det kan
anses rimligt i de särskilda områdena. Undervisningen skall i största möjliga
utsträckning anpassas till deras bakgrund.
De nationella läroplanerna skall utarbetas i samarbete med sametingen
och anpassas till samiska barns och samisk ungdoms kulturella bakgrund och behov.

Artikel 27
Forskning
Staterna skall i samarbete med sametingen skapa goda förutsättningar för
forskning som tillgodoser det samiska samhållets kunskapsbehov och främja
rekrytering av samiska forskare. Vid planering av sådan forskning skall hänsyn tas till
de språkliga och kulturella förhållandena i det samiska samhället.
Staterna skall i samarbete med sametingen främja samverkan mellan samiska
och andra forskningsinstitutioner inom länderna och över gränserna samt ge stöd åt
forskningsinstitutioner som särskilt ägnar sig åt forskning som avses i första stycket.
Forskning om samiska förhållanden skall bedrivas med beaktande av de
etiska regler som samernas ställning som urfolk kräver.

Artikel 28
Undervisning och information om samerna
Det samiska folkets kultur och samhällsliv skall på ett ändamålsenligt sätt
komma till uttryck i undervisningen också utanför det samiska samhället. Sådan
undervisning skall särskilt syfta till att främja kunskap om samernas ställning som
ländernas urfolk. Staterna skall i samarbete med sametingen erbjuda undervisning i
samisk kultur och samiskt samhällsliv åt personer som skall arbeta i samiska områden.
Staterna skall i samarbete med sametingen sörja för allmän information om
samisk kultur och samiskt samhällsliv.

Artikel 29
Hälso- och socialväsen
Staterna skall i samarbete med sametingen sörja för att hälsovården och
socialtjänsten i de samiska bosättningsområdena organiseras på sådant sätt att
samerna inom dessa områden tillförsäkras ett utbud av tjänster som är anpassat till
deras språkliga och kulturella bakgrund.
Även utanför de samiska bosättningsområdena skall hälsovårds- och
socialmyndigheterna ta hänsyn till samiska patienters och klienters språkliga och
kulturella bakgrund.

Artikel 30
Samiska barn och unga
Samiska barn och unga har rätt att utöva sin kultur samt att bevara och
utveckla sin samiska identitet.

Artikel 31
Traditionella kunskaper och kulturyttringar
Staterna skall respektera det samiska folkets rätt att förvalta sin traditionella
kunskap och sina traditionella kulturella uttryck samt verka för att samerna kan
bevara, utveckla och förmedla dem till kommande generationer.
Staterna skall verka för att det samiska folket, när samisk kultur kommersiellt
används av andra än samer, får inflytande över verksamheten och skälig andel i det
ekonomiska utbytet av denna. Den samiska kulturen skall skyddas mot användningar
av kulturella uttryck som på ett missvisande sätt ger sken av att ha samiskt ursprung.
Staterna skall verka för att samernas traditionella kunskap beaktas vid beslut
om samiska förhållanden.

Artikel 32
Samiska kulturminnen
Samiska kulturminnen skall skyddas i lag och förvaltas av landets sameting
eller av kulturinstitutioner i samarbete med sametinget.

Staterna skall vidta åtgärder för samarbete över landgränserna i fråga om
dokumentation, skydd och förvaltning av samiska kulturminnen.
Staterna skall verka för att samiska kulturminnen som förts bort från de
samiska områdena och som är av särskilt intresse för det samiska samhället
överlämnas till lämpliga museer eller kulturinstitutioner enligt närmare avtal med
ländernas sameting.

Artikel 33
Grundval för kulturen
Staternas skyldigheter i fråga om den samiska kulturen omfattar också den
materiella grundvalen för kulturen på så sätt att samerna skall få nödvändiga
näringsmässiga och ekonomiska förutsättningar för att kunna bevara och utveckla sin
kultur.

Kapitel IV
Samisk rätt till land och vatten
Artikel 34
Traditionellt brukande av land och vatten
Långvarigt traditionellt brukande av land- eller vattenområden utgör grund för
samernas individuella eller kollektiva äganderätt till dessa områden enligt de nationella
eller internationella regler som gäller för brukande under lång tid.
Om samerna, utan att anses som ägare, innehar och traditionellt har
brukat vissa land- eller vattenområden för renskötsel, jakt eller fiske eller på annat sätt,
skall de ha rätt till fortsatt innehav och brukande av områdena i samma utsträckning
som tidigare. Om områdena brukas av samerna gemensamt med annan, skall dock
samerna och den andre brukaren utöva sina rättigheter under ömsesidigt
hänsynstagande till varandra och med beaktande av de konkurrerande rättigheternas
natur. Särskild hänsyn skall i detta sammanhang tas till de renskötande samernas
intressen. Att rätten till fortsatt utnyttjande av områdena är begränsad till brukande i
samma utsträckning som tidigare skall inte hindra att formerna för utnyttjande vid
behov anpassas till den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Bedömningen av om det föreligger ett traditionellt brukande enligt denna
artikel skall göras på grundval av vad som utgör traditionellt samiskt utnyttjande av
land och vatten och med beaktande av att samiskt brukande ofta inte lämnar varaktiga
spår i naturen.
Bestämmelserna i denna artikel innebär ingen inskränkning i den rätt att återfå
egendom som samerna kan ha enligt nationell eller internationell rätt.

Artikel 35
Skydd för samernas rättigheter till land och vatten
Staterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att effektivt skydda samernas
rättigheter enligt artikel 34. Särskilt skall staterna i detta syfte identifiera de land- och
vattenområden som samerna traditionellt brukar.
Lämpliga förfaranden skall finnas tillgängliga i nationell rätt för att pröva
frågor om samernas rättigheter till land och vatten. Särskilt skall samer i mål vid
domstol om sådana rättigheter kunna få sådan ekonomisk hjälp som är nödvändig för
att de skall få sin talan prövad.

Artikel 36
Utnyttjande av naturresurser
Samernas rätt till naturresurser inom sådana land- eller vattenområden som
omfattas av artikel 34 skall särskilt skyddas. Därvid skall beaktas att fortsatt tillgång
till dessa kan vara en förutsättning för bevarande av samisk traditionell kunskap och
samiska kulturella uttryck.
Innan offentlig myndighet med stöd i lag meddelar tillstånd till undersökning
eller utvinning av mineraler eller andra tillgångar under jord eller fattar beslut om
utnyttjande av andra naturresurser inom sådana land- eller vattenområden som ägs eller
brukas av samerna, skall förhandlingar föras med berörda samer och, i fall som avses i
artikel 16, med sametinget.
Tillstånd till undersökning eller utvinning av naturresurser skall inte
meddelas om verksamheten skulle göra det omöjligt eller allvarligt försvåra för
samerna att fortsätta utnyttja områdena i fråga och detta utnyttjande är väsentligt för
samisk kultur, såvida inte sametinget och de berörda samerna samtycker till detta.

Föregående bestämmelser i denna artikel gäller också för andra former av
ingrepp i naturen eller brukande av naturen i områden som omfattas av artikel 34,
däribland skogsavverkningar, anläggningar för vattenkraft och vindkraft, byggande av
vägar och fritidshus samt militära övningar och fasta övningsfält.

Artikel 37
Ersättning och del i utbyte
De berörda samerna skall ha rätt till ersättning för all skada som åsamkas dem
genom sådan verksamhet som avses i artikel 36 andra och fjärde styckena. Om det i
nationell lag finns bestämmelser som förpliktar den som erhållit tillstånd till utvinning
av naturresurser att betala en avgift till markägaren eller att ge denne del i utbytet av
verksamheten, skall tillståndshavaren ha en liknande skyldighet i förhållande till de
samer som traditionellt brukat och alltjämt brukar området i fråga.
Bestämmelserna i denna artikel innebär ingen inskränkning i den rätt till del i
utbyte av utvinning av naturresurser som kan följa av internationell rätt.

Artikel 38
Fjordar och kustfarvatten
Vad som i artiklarna 34-37 föreskrivs om rättigheter till vattenområden och
utnyttjande av vattenområden gäller på motsvarande sätt för samiskt fiske och annat
brukande av fjordar och kustfarvatten.
Vid tilldelning av fångstkvoter för fisk och andra resurser i havet och vid andra
former för reglering av dessa resurser skall det tas tillbörlig hänsyn till samiskt
brukande och dess betydelse för samiska lokalsamhällen. Detta skall ske även om
brukandet har minskat eller upphört till följd av att fångstkvoter inte erhållits eller på
grund av andra regleringar av fisket eller utnyttjandet av andra resurser i dessa
områden. Detsamma gäller om brukandet har minskat eller upphört till följd av
nedgång i havsresurserna i dessa områden.

Artikel 39
Areal- och resursförvaltning
Utöver de rättigheter som samerna har i form av äganderätt eller bruksrätt
skall sametingen ha rätt till medbestämmande enligt artikel 16 i den offentliga
förvaltningen av de områden som avses i artiklarna 34 och 38.

Artikel 40
Miljövård och miljöförvaltning
Staterna skall i samarbete med sametingen bedriva aktiv miljövård för att
försäkra sig om en bärkraftig utveckling av de samiska land- och vattenområden som
avses i artiklarna 34 och 38.
Sametingen skall ha rätt till medbestämmande enligt artikel 16 vid
miljöförvaltning som påverkar dessa områden.

Kapitel V
Samiska näringar
Artikel 41
Skydd av samiska näringar
Samiska näringar och samisk resursanvändning skall, i den mån de utgör en
viktig grundval för kulturen, åtnjuta särskilt skydd genom rättsliga eller ekonomiska
åtgärder.
Som samisk näring och resursanvändning skall anses sådan verksamhet som
är väsentlig för att upprätthålla och utveckla samiska lokalsamhällen.

Artikel 42
Renskötsel som samisk näring
Renskötsel som särskild och traditionell samisk näring och kulturform grundar
sig på sedvana och skall ha särskilt rättsskydd.

För detta ändamål skall Norge och Sverige bibehålla och utveckla renskötseln
som en ensamrätt för samerna i de samiska renbetesområdena.
Med beaktande av protokoll nr 3 i anslutningsfördraget till den
europeiska unionen om samerna som urfolk åtar sig Finland att förstärka den samiska
renskötselns ställning.
Artikel 43
Renskötsel över landgränserna
Samernas rätt till renbete över landgränserna grundar sig på sedvana.
Har avtal ingåtts mellan samebyar, siidaer eller renbeteslag om rätt till renbete
över landgränserna, skall dessa avtal gälla. I händelse av tvist om tolkning eller
tillämpning av ett sådant avtal skall en part kunna hänskjuta tvisten till avgörande av
en skiljenämnd. I fråga om sammansättningen av en sådan skiljenämnd och det
förfarande som skiljenämnden skall tillämpa gäller de närmare regler som fastställs
gemensamt av de tre sametingen. Part som inte är nöjd med skiljenämndens
avgörande av tvisten skall ha rätt att väcka talan om saken vid domstol i det land på
vars territorium betesmarken är belägen.
Om det inte finns något tillämpligt avtal mellan samebyar, siidaer eller
renbeteslag men däremot en gällande mellanstatlig överenskommelse om
renbetesrätten, skall denna överenskommelse tillämpas. Den som anser sig kunna på
sedvana grunda rätt till mera vittgående renbete än som följer av den mellanstatliga
överenskommelsen skall emellertid utan hinder av överenskommelsen kunna få sina
anspråk prövade av domstol i det land på vars territorium betesmarken är belägen.

Kapitel VI
Genomförande och utveckling av konventionen
Artikel 44
Samarbetsråd av sameministrar och sametingspresidenter
De ansvariga sameministrarna från Finland, Norge och Sverige samt
sametingspresidenterna från vart och ett av dessa tre länder skall hålla regelbundna
möten.

Detta samarbete skall främja ändamålet med denna konvention enligt artikel
1. Vid mötena skall aktuella samiska ärenden av gemensamt intresse behandlas.

Artikel 45
Konventionsnämnd
En nordisk samekonventionsnämnd skall upprättas för att följa genomförandet
av denna konvention. Nämnden skall ha sex medlemmer som alla skall vara
oavhängiga. Var och en av de tre staterna utnämner en medlem och vart och ett av
sametingen en medlem. Utnämningarna sker för en tid av fem år.
Nämnden skall avge rapporter till de tre ländernas regeringar och sameting.
Den kan till ländernas regeringar och sameting framlägga förslag som främjar
konventionens ändamål. Nämnden kan också göra uttalanden med anledning av frågor
från enskilda personer eller grupper.

Artikel 46
Nationellt genomförande
I syfte att försäkra sig om en så enhetlig tillämpning av denna konvention som
möjligt skall staterna göra bestämmelserna i konventionen direkt tillämpliga som
nationell lag.

Artikel 47
Ekonomiska förpliktelser
Staterna skall svara för de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att
genomföra bestämmelserna i denna konvention. Gemensamma utgifter för de tre
länderna fördelas mellan dem i förhållande till antalet samer i varje land.
Förutom i de fall som avses i artikel 35 andra stycket skall det finnas
möjlighet för samerna att få sådan ekonomisk hjälp som är nödvändig för att de skall
kunna få principiellt viktiga frågor rörande rättigheterna i denna konvention prövade
av domstol.

Kapitel VII
Slutbestämmelser

Artikel 48
Sametingens godkännande
Denna konvention skall efter undertecknandet föreläggas de tre sametingen
för godkännande.

Artikel 49
Ratifikation
Denna konvention skall ratificeras. Ratifikation får dock ske först efter det att
de tre sametingen lämnat sådant godkännande som avses i artikel 48.

Artikel 50
Ikraftträdande
Konventionen

träder

i

kraft

trettio

dagar

efter

den

dag

då

ratifikationsinstrumenten har deponerats i det norska utrikesdepartementet.
Det norska utrikesdepartementet skall underrätta Finland, Sverige och de tre
sametingen om deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för
konventionens ikraftträdande.
Originalexemplaret

av

denna

konvention

deponeras

hos

det

norska

utrikesdepartementet, som skall tillställa Finland, Sverige och de tre sametingen
bestyrkta kopior därav.
Artikel 51
Ändringar i konventionen
Ändringar i denna konvention görs i samverkan med de tre sametingen och
med iakttagande av bestämmelsen i artikel 48.
En ändring av konventionen träder i kraft trettio dagar efter den dag då
avtalsparterna har meddelat det norska utrikesdepartementet, att ändringarna har
godkänts av dem.

Till bekräftelse härav har avtalsparternas ombud undertecknat denna
konvention.
Som skedde i …. den …. 20- - i ett exemplar på svenska, finska, norska och
samiska, vilka samtliga texter har samma giltighet.

