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Styrelsens redovisning till plenum för period 2020-10-06- 2020-12-31
Sametingets styrelse
Ordinarie:
Per-Olof Nutti, ordförande
Lars Miguel Utsi, vice ordf.
Jan Rannerud
Matti Berg
Marita Stinnerbom
Anders Kråik
Lars Wilhelm Svonni

Ansvarsområde:
Miljö, klimat, int.l frågor
Språk, utbildning
Näring, EU, mediapolitik
Rättighetsfrågor,
sanningskommission
Rennäring, jämställdhet
Kultur, hälsa

Ersättare:
Åsa Blind
Anne M Kuhmunen
Martin Lundgren
Britt Sparrock

Karin V annar
Jan Persson

Styrelsens sammanträden
Datum

Ort

Kommentar

2020-10-08
2020-10-13
20-10-20.22
20-12-09.11

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

Stivrracoahkkin /Styrelsemöte
Stivrracoahkkin /Styrelsemöte
Stivrracoahkkin /Styrelsemöte
Stivrracoahkkin /Styrelsemöte

Övriga Sammanträden

2020-10-20
2020-10-29
2020-10-30

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

2020-11-04
2020-11-13

Gaiddus
Gaiddus

Coahkkin Lavdegoddi sagadoalliiguin/Möte med Nänmdsordföranden
Jodihangottin coahkkin Presidium möte
Coahkkin Kulturdepartemeantan Raddedallanordnega birra
Sammanträde med Kulturdepartementet om Konsultationsordnigen
Ovttasradicoahkkin Jodihangottin- Samrådsmöte med Presidium
Ovttasradicoahkkin Jodihangottin- Samrådsmöte med Presidium

2020--11-20
2020-12-17

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

2020-10-07

Gaiddus

2020-12-03

Coahkkin Kulturdepartemeantan Sammanträde med Kulturdepartmentet
Coahkkin Stahtacallin Helene Öberg Sammanträde med Statsekreteraren Helene Öberg
Ovttasradicoahkkin Busseahta birra Lavdegotti Sagadoalliiguin ja Vuostebealin
Samrådsmöte med nämndsordföranden och oppositionen
Översyn av Rennäringslagstiftningen

ARBETSMÖTEN UNDER PERIODEN

2020-10-06
2020-11-20
2020-12-14
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

Bargocoahkkin /Arbetsmöte Styrelsen
Bargocoahkkin / Arbetsmöte Styrelsen
Bargocoahkkin / Arbetsmöte Styrelsen
Bargocoahkkin / Arbetsmöte Styrelsen
Bargocoahkkin /Arbetsmöte Styrelsen
Bargocoahkkin / Arbetsmöte Styrelsen

Ordförandebeslut
Sagadoalli mearradus
Fyllnadsval ersättare i Joint Program Committee (JPC) för Interregprogrammet 2021 - 2027
Sametinget ingår i JPC som är den kommitte som har det övergripande ansvaret
förförberedelsen av Interregprogrammet 2021-2027.
Ingela Nilsson är Sametingets ordinarie ledamot och Helen Bergkvist har fram till nu varit
ersättare. Då Helen övergår till en annan tjänst på Sametinget behöver Sametinget utse en ny
ersättare till kommitten istället för henne. Programarbetet är redan igång och ersättaren behöver
vara uppdaterad inom både det pågående programarbetet och ha en upparbetad arbetsrelation
med sametingen i Norge ochFinland.

Beslut:
att utse Lars Miguel Utsi som ersättare istället för Helen Bergkvist till JPC.

Ordförandeberdningar
2020-11-23
2020-22-24

Arvidsjaur
Arvidsjaur

Sagadoalli assevalbmen - Ordförandeberedning
Sagadoalli assevalbmen Ordförandeberedning

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

Myndighetsdialoger
2020-12-03 Digital dialog . Samtal fördes kring Kulturdepartementets prioriteringar för
Samediggi 2021 .Från Departementet deltog Elisabeth Svenningsson.
Statsekreterare Helene Öberg . Lars Markus Kuhmunen

Göran Ternbo.

Information och tankar om fortsatta arbetet med Konsultationsordningen avhandlades. Liksom
status på arbetet med Sanningskornrnissionen .Arbetet med SPRs begäran om förtydliganden i
Nordiska Samekonventions förslaget fortsätter .Dialoger förs mellan länderna efter
ministermötet. Departementet har hög prioritering på ärendet .Och arbetar på högtryck för att
nå lösning på NSK.
Arbetet med CBD nationell fokalpunkt för 8(j)- fortsätter .Regeringer tillskjuter 1 miljon kronor
årligen till arbetet om traditionell kunskap .
Sametinget ger en överblick om Sametingsvalet 2021
Sametinget informerade om rekrytering av en ny kanslichef .Och ekonomichef.

Konsultationsordningen
Kulturdepartementet har arbetat fram ett förslag till en ny ordning för konsultation i frågor av
särskild betydelse för samer (Os. 1017:43). Efter remissrunda har regeringen tagit fram ett utkast
till lagrådsremiss (Ku2019/01308/RS) som skickats på ny remiss med frist den 30 september 2019.
Sametinget har skickat in ett remissvar (Dnr 1.2.1-2017-885).
Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden
som kan få särskild betydelse för det samiska folket
I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild
betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande
över sina angelägenheter.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och ska inte tillämpas på ärenden som har
inletts före ikraftträdandet. Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara
skyldiga att konsultera. Det föreslås också undantag för vissa ärendetyper och vissa särskilt
angivna fall

Översyn av rennäringslagstiftningen
Styrelseordförande har haft videomöte med Statssekreteraren Per Callenberg från
näringsdepartementet. Statssekreteraren informerade om hur arbtet med översyn av
rennäringslagen går .
Direktiv
Departementet har tagit fram direktiv på lagändring förslag . Till grund ligger inspel från olika
intressenter ,Sametinget, SSR, RÄF.
Arbetet skall skyndsamt läggas fram .
Man bedömer att direktiven är färdig för delning till Sametinget och
Rennäringsorganisationerna vid månadsskiftet.
Man ämnar att ge Sametinget en svars frist på 2 veckor för att svara skriftligt på förslaget.

Samiskt Parlamentariskt Rådsammanträden
2020-10-16 Digitalt SPR presidenterna arbets möte
2020-10-30 Digitalt SPR Presidenterna arbetsmöte
2020-11-11 Digitala SPR Presidenterna Arbetsmöte
2020-11-18 Digitala Ministermöte
2020-12-07 Digitala Styrelsemöte
2020-12-11 Digitala Giellagaldu
2020-12-21 Digitala Giellagaldu Informationsmöte
2020-12-28 Digitala Styrelsemöte

Ministermötet
Samedikkiid sagajodiheaddjit ja sameassiin vastideaddji ministarat
Suomas, Ruotas ja Norggas ·deaivvadedje gaiddusoktavuodaid bokte
skabmamanu 18 beaivve 2020. Samedikkiid sagajodiheaddjit ja
sameassiin vastideaddji ministarat sagastalle deaivvadeamis earret eara
davviriikkalas samesoahpamusa giedahallamis, fasta Sami Giellagaldu
vuoddudeamis sihke koronapandemiija vaikkuhusain samealbmogii.
Lassin deaivvadeamis badjanedje ovdan veahkadatjoavkkuid gaskasas
oktavuod:aid ovddideapmi ja vassiretorihka eastadeapmi, sihke
samegielaid geavahanvejolasvuod:aid buorideapmi digitalalas birrasis.
Loahpas sagastallui vel eallinfamolas sameservodaga vuoddoassiin.
Deltagande i ministermötet med de andra sametingspresidenterna den 18 nov, Ärenden som
avhandlades:
- Den fortsatta handläggningen av nordiska samekonventionen
- !mättande av en permanent organisation för de samiska språkens kompetens- och resurscenter
Sami Gilellagaldu
- Coronapandemins inverkan på samerna

- Främja goda relationer mellan befolkningsgrupper och motverka hatretorik
- Förbättrande av möjligheterna att använda de samiska språken i digitala miljöer

Giellagaldu
Norska Sametinget har anlitat extern jurist för att klargöra arbetsrättsliga förhållanden i de olika
länderna för medarbetare i Giellagaldu så att likvärdighet garanteras. Fast finansiering från
svensk sida inte säkerställt. Därav har Sametingen beslutat att förlänga för Giellagaldu befintligt
samarbetsavtal 210101-211231 med nuvarande organisationform.

RÅDJEEASTAGAT COVID-19

Gränshinder Covid 19

Coronaviruspandemin påverkar alla områden i samhället på ett aldrig tidigare skådat sätt.
Pandemins inverkan syns i sameområdet och i det samiska samhället bl.a. i staternas beslut att
stänga sina yttre gränser. Beslutert att stänga gränserna kan ha inverkan på det samiska
samhället. Pandemierna kan också återkomma i framtiden och det måste även det samiska
samhället kunna förbereda sig inför.
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt möte 6.5.2020 (4/2020, 56 §) och beslutade att inleda arbetet
med en egen strategi för eventuella pandemier i framtiden. Styrelsen beslutade att grunda en
arbetsgrupp vid följande möte för att upprätta strategin. Styrelsen behandlade ärendet vid sitt
möte 3.6.2020 (5/2020, 53 §) och beslutade att flytta grundandet av en arbetsgrupp till nästa möte
och förbereda mandat för arbetsgruppen (bilaga 3) för behandling vid nästa möte.
SPR:s styrelse har beslutat
godkänna arbetsgruppens mandat och och grundar en arbetsgrupp för
strategin,
Att
inrätta en arbetsgrupp enligt nedan Sametinget (Finland)
Anne Länsman-Magga
suppleant Inka Saara Arttijeff
Sametinget (Norge)
Hans-Ole Eira,
Från styrelsen Hege Fjellheim
Sametinget (Sverige)
Matti Berg Blind
Marie Louise Allas.

Att
beredning av

Dessutom föreslog man i mötet att Sametinget i Sverige blir ansvarig för detta. Sametinget i
Sverige diskuterar saken internt och meddelar sitt beslut till styrelsen. Fristdag lades till i
mandaten så att det första utkastet för strategin
bör vara färdigt 1.5.2021, efter det tas det till SPR:s styrelsemöte.

SPR Kulturarv
SPR har en punkt rörande samiska immateriella kulturarv i verksamhetsplanen. De tre
Sametingen har därför haft samråd kring samiska kulturfrågor såsom bidragsgivning, etiska
riktlinjer för samiska immateriella kulturarv, gemensamt arbete inom WIPO och
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv.
Sametinget i Norge projektanställde Piia Nuorgam under 2020 för ett förstudium. Ett
expertseminarium om dessa frågor hölls den i oktober 2020 med representanter från de tre
Sametingen, departement och andra berörda myndigheter
från de tre länderna. Seminariet arrangerades av upphovsrättsliga föreningen,
Sametinget,Museiverket och Undervisnings-och kulturministeriet i Finland.

Internationella möten
Styrelse ordförande deltog digitalt på EMRIP regionalt möte för Arktis på temat "Consequences
of COVID-19 on the rights of indigenous peoples under the UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples"
Sametings presidenterna höll var sitt anföranden under temat.
Talet bifogad

Nationella möten
Styrguppsmöte med Kiruna hälsan.Arbetsmiljöuppdrag

Sametinget har tillsammans med Kirunahälsan och Feelgood etablerat en styrgrupp för att se
över arbetsmiljön i kansliet.Framför allt i Staare men även Giron i senare skede I styrgruppen för
Sametinget ingår Styrelseordförande och Sametingets ordförande samt tf kanslichef och
avdelningschef kultur
Möten med Samiska riksorganisationer

Sametingets styrelse har en arbetsgrupp som bevakar RSK frågan. Under höst- vintern har det
aktualiserats med anledning av att det från Landbruks- og Matdepartementet i Norge kommit
begäran till Sametinget om underlag om gränsöverskridande renskötsel mellan N arge och
Sverige.
Det har föranlett arbetsgruppen att kontakta Sametinget i Norge och berörda
rennäringsorganisationer SSR och Renägarförbundet RÄF för att diskutera den uppkomna och
olösta situationen angående gränsöverskridande renskötsel.

Samhällsplanering

Sanningskommissionen

Rekryteringsprocess ny kanslichef
Rekryteringsprocessen fortskrider Rekryteringsgruppen har haft 3 möten under perioden .

Renskötsel Konventions arbetet
Svenska statens förslag om 2009 års renskötselkonvention DS 2010:22 mötte stark kritik främst från
samiskt håll i remissyttranden. 2012 träffades ländernas ansvariga ministrar, det svenska och norska
sametinget, SSR (Svenska Samernas Riksförbund) samt NRL (Norske Reindriftssamers Landsforbund) för
att diskutera hur man bäst skulle gå vidare med renskötselkonventionen. En överenskommelse träffades
om att en samisk arbetsgrupp skulle tillsättas med representanter från de båda sametingen samt SSR och
NRL. Den samiska arbetsgruppen inkom 2014 med en skrivelse med förslag till ändringar i konventionen.
Det konstaterades att den samiska arbetsgruppen gjort ett gott arbete samtidigt som slutsatsen drogs
att en del av den samiska arbetsgruppens förslag behövde granskas ytterligare. I början av 2016 gav
landsbygdsministern i uppdrag åt f.d. justitierådet Bertil Bengtsson att utreda dels de juridiska frågor
som uppkommit i samband med remitteringen av promemorian, dels ytterligare analysera den samiska
arbetsgruppens förslag.
Emedan att länderna inte har en konvention om Gränsöverskridande renskötsel har Sverige intagit
inställningen att Lappkodicillen är gällande och Norge har instiftat en lag i enlighet med 1972 års
renbeteskonvention . Samerna hade redan före gränsdragningen mellan Sverige och Norge och
kodicillens tillkomst upparbetade ägande- bruksrättigheter till områden inom det samiska
bosättningsområdet i Sapmi. I Altevatnsmålet fastslogs de svenska samernas sedvana genom att de hade
rätt till ersättning för de skador som regleringen medförde eftersom samebyarna brukat området av
sådan fast karaktär i vart fall sedan 1650-talet. Det vill säga långt före kodicillens tillkomst och före
gränsdragningen mellan Norge och Sverige.
Bertil Bengtssons utredning frågor till 2009 års renskötselkonvention DS 2016: 27 visade också att det
samiska förslaget inte var förenligt med lagen eftersom om rådesprotokollen fortfarande var med i
förslaget. Han ger även förslag att bestämmelsen i 49 § om rådesprotokollet inte ska gälla som svensk lag
utan ger förslag att - Trots att inte alla berörda samebyar samtyckt till den tillfälliga omfördelning av
renbetesmarker som konventionen innebär får denna anses godtagbar från folkrättslig synpunkt, under
förutsättning att ersättning utgår enligt expropriationsregler.
Sametinget lämnade in ett yttrande över promemorian DS 2016:27 Dnr 5.2.1-2016-1183. Yttrandet
avstyrkte förslaget och framhöll att de ställer sig bakom det samiska förslaget och att konventionen bör
omförhandlas i enlighet med det förslaget samt gällande om rådetsprotokollen vill framhålla
nödvändigheten av samisk konsensus och samtycke till konventionens innehåll, särskilt i förhållande till
om rådesprotokollet. Detta för att säkerställa konventionens legitimitet och för att uppfylla folkrättens
principer om samiskt självbestämmande.
Rättsläget har sedan dess förändrats i Sverige. Talma Sameby har i en dom i Svea Hovrätt T 7463-18
tilldömds skadestånd för att Svenska staten inte hade rätt att förlänga renskötselkonventionen mellan
2005-2009. Talma sameby tvingades till följd av förlängningslagen att avstå från bruket av
renbetesmarken och det måste ses som ett sådant ingrepp med expropriativa effekter(inskränkning av
en egendomsrätt i ett enskilt fall) som inte får beslutas av riksdagen. Förlängningslagen har alltså inte
varit förenlig med regeringsformens krav på lagars generalitet och strider mot förbudet för riksdagen
attfullgöra förvaltningsuppgifter. Förlängningslagen måste anses strida mot laglighetskravet i artikel 1 i
Europakonventionens första tilläggsprotokoll om skydd för egendom
Styrelsen uppdaterar och bereder ärendet vidare utifrån rådande läge

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

Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, styrelseordförande Per-Olof Nutti
Datum

Ort

Kommentar

2020-04-24

Digitala

Styrgruppsrnöte

2020-10-28
2020-11-06
2020-11-16
2020-11-19
2020-11-19
2020-12-01

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

Rekruteren/Rekryterings av kanslichef
Coahkkin lntereg assi Sammanträde lntereg
Rekruteren/Rekryterings av kanslichef
Ovttasraciicoahkkin RSK Birra RSR BEO Sam rådsmöte om RSK SSR RÄF
Rekruteren/Rekryterings av kanslichef
Rekruteren/Rekryterings av kanslichef

2020-12-09

Gaiddus

Rekruteren/Rekryterings av kanslichef

2020-12-15
2020-12-22
2020-10-08

Gaiddus
Gaiddus
Gaiddus

Valbmencoahkkin Muonio assi birra /Beredningmöte om Muonioutredningen
Stivrenjoavkku coahkkin Styrgruppsmöte

Möte med SPRs Gränshinderråd

Statement by Per-Olof Nutti, President of the Sami Parliament in
Sweden at EMRIP virtual regional meeting for the Arctic, Central
and Eastern Europe, Russian Federation, Central Asia and
Transcaucasia - 2 December 2020

"The impact of COVID-19 on the rights of indigenous peoples under the UN
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples"

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

[Introduction in Sami language]

First of all, I would like to acknowledge those who have passed away because of the pandemic
and express my heartfelt compassion to their loved ones.

My name is Ella Nilsa Biete Ber Ovlla and I am the President of the Sami Parliament in Sweden.

There is no official, disaggregated statistical data on Sami as data collection based on ethnicity
is prohibited by law in Sweden. This makes it challenging to present a comprehensive picture
of rights recognition and of Sami health, well-being, economic, social and cultural
development. During the ongoing Pandemic this lack of data is even more problematic as we
cannot fully evaluate health and other impacts Covid-19 have had and will have on the Sami.

It is difficult at this stage to evaluate the long term impacts on Sami rights, culture and
livelihoods. Sami economy is generally made up of local, small-scale, family based companies.
However, the economic measures undertaken by States are mainly tailored to credit-based,
large-scale companies. As such, most Sami companies are not helped by these measures. As a
consequence, we already see family businesses with long history closing down and declaring
bankruptcy. The Sami Parliament has received some funding to support cultural workers. This
is not enough. Additional financial support to our reindeer herding is needed.

We are also concemed how the current Pandemic has forced us into the virtual world,
undermining democratic values like participation and freedom of assembly. Limiting our selfdetermination and govemance structures. We have had to cancel sessions of the Parliament-:
including joint cross-border Sami Parliamentary assemblies. We also had to postpone our

www.sarnetinget.se

preparations for the Sami truth commission as we currently cannot hold consultations with
the Sami people.

On the other hand, digital tools have allowed us to connect and cooperate in new ways. For
example, it has enabled us to reach the Sami youth as we see an increase in the registration of
young voters to the Sami Parliament electoral roll.

Our knowledge, traditions, values and livelihoods are fundamental to build sustainable
societies and to restore the relationship between people and nature. The Covid-19 pandemic
has brought us many challenges. But it also gives us the opportunity to show how the
interconnectedness of our ways of life can help reevaluate goals and priorities and redefine
what development means.

Thank you! Giitu!
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Uppgift
Sametinget styrelsemöte
Sametinget styrelsemöte
Sametinget styrelsemöte
Sametinget arbetsmöte
Sametinget styrelsemöte
Sametinget styrelsemöte
Konsultation sanningskommission M Enoksson
Rennäringsnämd
Sametinget arbetsmöte
Konsultation sanningskommission M Enoksson
Möte med kulturdep ang Sanningskommision
Styrgrupp sanningskommission
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Redovisning av möten

D atum
28/10
28/10
29/10
30/10
2/11
3/11
4/11
6/11
13/11
16/11
16/11
18/11
19/11
19/11
19/11
20/11
23-27/11
27/11
1/12
3/12
7/12
8/12 .
9/12
9/12
10/12
11/12
14/12
15/12
15/12
16/12
17/12
18/12
18/12
21/12

Ledamot:
Tidsperiod:

Anders Kråik

Ort

Kommentar

28/10 - 8/12 - 2020

Möte rekryteringsgrupp
Arbetsmöte styrelsen
Möte med presidiet ang plenum
Möte med gränshinderrådet
Möte styrgrupp sanningskommission
Möte sanningskommission
Möte med partiföreträdarna ang plenum
Möte rekryteringsgrupp
Möte med partiledare
Möte styrgrupp/refgrupp sanningskommisssionen
Möte rekryteringsgrupp
Referensgruppsmöte
Möte SSR ang renskötselkonvention
Nationell strategi physisk hälsa
Möte rekryteringsgrupp
Arbetsmöte och möte med k departement lagrådsremiss
Plenum Arvidsjaur
Möte Gränshinderrådet
Möte samiska teatern
Skypemöte kultur
Möte kulturminister nationalscen
Möte nordisk samekonvention
Styrelsemöte
Möte rekrytering kanslichef
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Arbetsmöte
Möte Hälsonämnd
Arbetsmöte styrelsen
Möte Beredningsprocess sanningskommission
Budgetmöten partierna
Möte samisk hälsa
Arbetsmöte styrelsen
Möte styrgrupp samisk hälsa, regeringsuppdrag

År 2021
8/1
13/1
14/1

Möte styrgrupp samisk hälsa
Möte Föredrag Unna Saiva
Möte med presidiet

Bilaga

Redovisning av möten
15/1
21/1
26/1
26/1

Arbetsmöte styrelsen
Möte beredningsprocess sanningskommission
Möte styrgrupp demokratiuppdraget
Möte styrgrupp samisk hälsa
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Styrelsens redovisning till plenum för period 2020-10-13- 2021-02-03
Sametingets styrelse
Ordinarie:
Per-Olof Nutti, ordförande
Lars Miguel Utsi, vice ordf.
Jan Rannerud
Matti Berg

Marita Stinnerbom
Anders Kråik
Lars Wilhelm Svonni

Ansvarsområde:
Miljö, klimat, int. frågor
Språk, utbildning
Näring, EU, mediapolitik
Rättighetsfrågor,
sanningskommission
Rennäring, jämställdhet
Kultur, hälsa

Ersättare:
Åsa Blind
Anne M Kuhmunen
Martin Lundgren
Britt Sparrock

Karin Vannar
Jan Persson
Vuovdega, vakant
efter beslut i
lenum

Styrelsens sammanträden
D atum
13 okt
16 okt
19 okt
19-22 okt
28 okt
28 okt
29 okt
2-3 nov
4nov
4nov
5nov
6nov
lOnov
11 nov
16nov
16nov
17nov
19nov
19nov
20nov
22-27nov
23nov

Ort
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Giron
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Julev
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Arviesjavrrie
Digitalt

Kommentar
Styrelsemöte §§ 138-139
Möte med Kulturdep om NSK
Övervakningskommitten Interreg Skriftligt
Styrelsemöte, §§ 140 - 156
Rekrytering kanslichef
Arbetsmöte styrelsen NSK mm
Samråd presidiet inför plenum
Möte om sanningskommission, Jan digitalt
Samråd presidiet och partierna inför plenum
Styrelsemöte §§ 157-159
Möte med Näringsnämnden
Rekrytering kanslichef
Övervakningskommitten, ang. programmering
Möte med SR och Sameradion
Möte om sanningskommission
Rekrytering kanslichef
Länspartnerskapet
Arbetsmöte styrelsen
Möte med Näringsnämnden
Möte med Kulturdep om Lagrådsremiss
Plenum
Möte om sanningskommission
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30nov
3 dec
8 dec
9-11 dec
9 dec
14 dec
15 dec
16 dec
16 dec
16 dec
17 dec
18 dec
21 dec

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

MötemedSVT
Möte med Kulturdep om NSK mm.
Möte med Kulturdep om NSK
Styrelsemöte §§ 160-186
Rekrytering kanslichef
Arbetsmöte styrelsen
Arbetsmöte styrelsen, Muonio
Möte om sanningskommission
Arbetsmöte styrelsen
Övervakningskommitten, TA stöd
Styrelsen och partierna budgetmöte
Arbetsmöte styrelsen
Styrelsemöte, 187 -192

OMRÅDE NÄRING

EU-programmen
Programmeringen inför nya programperioden pågår och förhoppningen om samiska näringar
som ett eget fokusområde blev inte uppfylld. Ett annat av Sametingets mål var att regeringen
ska tilldela medel för egen nationell medfinansiering, tyvärr inget gehör där men frågan är lyft
inför perioden 22-26 Det finns en positiv syn hos regeringen men det faller på Sametinget att
föra argumentationen vidare så att den inte stannar av. Regeringen har inget eget intresse i
frågan så det är vått eget arbete som ska ge resultat. Det viktigaste för den kommande
perioden är nog frågorna om egen nationell medfinansiering och samiska fokusområden.
Ett eget samiskt program skulle självklatt lyfta samiska näringars möjlighet att söka stöd via
EU-fonderna även om ett projekt i sig inte är så stort. Denna fråga står och faller vid om man
ska ha tillgång till samtliga fonder eller om det ska stanna vid landsbygdsprogrammet. För
tillgång till samtliga fonder krävs att samiska näringar är utpekade fokusområden i respektive
fonders kriterier. I den pågående programmeringen finns dock inte ett samiskt program med
någonstans.
Positivt är att vi kan få en möjlighet att ingå i Sociala fonden vilket kommer att stärka språk
och hälsoarbetet.
Det ställer krav på ökade personella resurser vilket framgår av de inlämnade
budgetunderlagen. Sametinget har i sitt arbete redan visat att vi har kunskap och kompetent
personal även om vi är få.
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Interreg är ett område där samiska näringar har en stor roll och det ser ljust ut för samiska
frågor inom Interreg Nord och Interreg Sapmi, dock saknas projekt inom forskning. Den
programmeringen pågår och resultatet får vi vänta på.
Coronapandemin kom under en för oss högst olämplig tid och har inneburit att allt arbete som
lobbyister har lagts på hyllan till största delen. En utredning om och hur Sametinget skulle dra
nytta av ett eget EU kontor i den svenska beskickningen bör genomföras, en sådan åtgärd
borde finansieras genom regeringen, men då frågan är viktig för Sametinget kan den också
utredas internt inom kansliet. Vår syn på ett eget kontor är inte heltidsbemanning utan mer en
plattform för att skapa kontakter och mötas. Vi kommer kanske aldrig att hitta arbetsuppgifter
för ett fast kontor. En sådan plattform är inte avhängig hur programmeringen blir utan kan
förhandlas vidare.
Frågorna har lyfts till Näringsdepaitementet vid flera tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepattementet är givetvis en förutsättning då det är departementet som arbetar med
alla frågor utifrån kommissionens beslut.
Brexit är också en fråga som fortsatt påverkar hela EU negativt och även betytt att EU:s hela
funktion ifrågasatts från flera håll.
Sammantaget kan jag konstatera att vi nu måste inleda arbetet med den programperiod som
kommer efter 2026 och att kansliet därför måste få resurser för det arbetet, vi kan inte vara
naiva och tro att saker löser sig utan det är hårt arbete och tidiga kontakter med kommissionen
och departementet som är lösningen. Den period som står för dörren är redan förhandlad så
för Sametingets del har det mest blivit i de små frågorna vi blivit hörda, vi måste redan nu
bö1ja med perioden efter 2027 om ska ha en chans.

Duodji
Sametinget har beslutat om ett samarbete med Samerådet med inriktning på att stärka och
utveckla varumärket duodji men det är ett arbete som kommer att gå via flera nämnder.
Vi 'tittar även på hur slöjden kan stärkas alternativt att organisationerna får stöd så att slöjden
stärks genom dessa. Näringslivskonferensen har gett flera inspel så utvärderingen kommer att
ge viktiga delar i den f01tsatta utvecklingen. Utvecklingen mot egna branschorganisationer
har gått i stå och Sametinget bör fundera på om och hur man kan ge stöd för detta.
Ur näringssynpunkt vill vi stärka alla delar av slöjden inte minst rotslöjden som covid-19
bromsar med utebliven kursverksamhet. Coronastöd kan Kulturnämnden vara behjälplig med
men även Näringsnämnden arbetar med att etablera olika företagsstöd.
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Näringspolitiska strategin.
Näringspolitiska strategin har högt satta mål för utveckling av samiska näringar och ska enligt
arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Ett av de viktigaste målen för
Näringsnämnden är att arbeta med sametingets näringspolitik. Näringsnämndens strategi
hanterar politiska och operativa frågor som även berör andra nämnder varför dialog mellan
nämnderna är viktig. Näringsnämndens fottsatta arbete kommer när nu strategin antagits att ta
sikte mot en handlingsplan som utgår från strategin och som då blir nämndens operativa
prioritering. Detta arbete pågår och redovisas av Näringsnämnden.
Vikten av en fungerande statistikförande myndighet, Sametinget, kan även slås fast och måste
prioriteras med tanke på definitionen av samiska näringar men också för att synliggöra duodji.
Från näringarnas sida ser man fram emot att arbetet med statistikförande påskyndas då det är
en avgörande del för EU-programmen. Avsaknaden av statistik har klätt av Sametinget i
skenet av covid-19 pandemin då näringskansliet saknar möjligheter att nå ut med åtgärder för
att ge stöd till drabbade näringar. Det är också omöjligt att begära medel från regeringen om
man inte kan visa på vilka nivåer som krävs, hur stott stöd behövs från regeringen.
Det är också viktigt att öka kontakterna med våra organisationer som arbetar med de delar
som ingår i programmet, samisk mat är ett område, andra områden som bör stärkas är
företagsstöd genom kunskapshöjande åtgärder och kanske kan någon form av företagsservice
tas fram.

Agenda 2030
Klimat och miljö ingår i Näringsnämndens område såväl som i övriga nämnder och nu pågår
ett intensivt nationellt arbete med fokus på de 17 globala målen med 169 delmål. Detta arbete
skall i enlighet med de beslut regeringen antagit genomföras av alla myndigheter. Det är
viktigt att vi för fram de samiska frågorna inom dessa mål och, vilket vi redan gj01t, lyfta
urfolksperspektivet. Målet för FN och medlemsländerna är att uppfylla dessa mål och då har
man förbundit sig att ingen åtgärd får förminska ett annat delmål, detta beslut innebär att
Sametinget har en stor uppgift i att bevaka och arbeta för att det samiska synsättet, Eallinbiras,
verkligen beaktas. Arbetet med implementering av agenda 2030 går bra och i alla delar av
Sametinget.

Länspartnerska pet
Länspartnerskapet är viktigt även för Sametinget då man där lyfter alla frågor dels inom
Agenda 2030 men också inom regionerna. Där är det viktigt att Sametinget som ansvarig för
samiska näringar för fram de behov som finns och särskilt bevakar omvärldsfaktorer som
påverkar näringarnas utveckling. Ett exempel kan vara att regionernas mål är att öka
energiutvinning som i sin tur kan komma att ge negativ utveckling för samiska areella
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näringar. Man måste komma ihåg att regionernas mål är att stärka länen och då är behovet att
synliggöra samiska areella näringar stort.
Några delar som länet ser som viktigt är energi, infrastruktur och arbetstillfällen, det är en
utmaning att se till att t ex rennäring inte blir överkörda av starka ekonomiska intressen.

Generationsväxling
Dagens staitstöd är ändrat så att man får staitat sitt företag 24 månader i förväg istället för
som tidigare 6 månader, tyvärr gäller det inte retroaktivt men man får söka flera gånger.
Det positiva är att medlen har växlats upp genom omfördelningar och därmed har det skapats
plats för fler ansökningar.
I denna fråga måste även lyftas samiskt gårdsbruk och konsekvenserna när gårdsbruket
upphör. Det bör vara klarlagt vad som händer efter att fjällgårdar/bosättningar går i arv. Skall
all verksamhet knytas till samebyar eller bör vi fortsatt se samiskt gårdsbruk som en egen
näring. Detta måste vara en prioriterad fråga för Sametinget eftersom tiderna förändras och
behovet av att bevara vår traditionella kunskap ökar.
Denna fråga berör alla nämnder som hanterar kulturella och kreativa näringar såväl som
areella näringar.
Det är viktigt att se en generationsväxling som en helhet och inte bara som ett startstöd,
många ungdomar tvingas vänta länge innan man kan sta1ta som renskötare så kanske behövs
ett stöd för den som avvecklar för att ge plats till ungdomar. I det sammanhanget kan vi inte
glömma övriga samiska näringar som också har problem och behov av stöd. Ett anslag som
kan lämna stöd för detta ändamål är ett område Sametinget bör verka för. Detta är en fråga
som alla nämnder tittar på.
Ett anslag inom 1:5 Näringslivsutveckling är en naturlig väg för Sametinget i
budgetunderlaget.

Mediefrågor
Mediepolitiska handlingsprogrammet som antogs 2013 kommer att uppdateras nu när de nya
förutsättningarna för svensk mediepolitik är kända. Detta arbete har tidigare legat under
näring och samhälle så Näringspolitiska strategin torde ge utrymme för detta. Dialogmöten
har hållits under hösten och framtida utvecklingen har berö1ts. Detaljerna skall analyseras av
kansliet innan förslag till åtgärder kan tas fram. Positivt är dock att SVT tagit fram en
plattform som ligger i linje med vad Sametinget framfött, lagring av samiska program och
reprisering ska bli enklare samt att det kan bli ett samlat arkiv.
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Övriga ärenden-OECD
Värt att notera är vikten av att hela tiden visa Sverige på de brister som rapporten visar och
kanske framför allt att urfolksperspektivet måste genomsyra allt vårt arbete hela vägen genom
det samiska samhället. Covid-19 har fortsatt försvårat direkta möten då ingen efter strävar
fysiska möten. Det måste även påpekas att tråkigt nog blir det små konsekvenser av kritiken
mot Sverige osh det kan komma att tvinga fram en annan inriktning för Sametingets
internationella arbete.

Ekonomi
Rent allmänt bör Sametinget se över ekonomin hos nämnderna. Den är inte anpassad för det
politiska arbete som förutsattes ske i en nämnd, fokus kan hamna på myndighetsutövning och
det är nog inte ett bra sätt att använda den kompetens som nämnderna sitter på.
Det är därför viktigt inför inlämnande av budgetunderlaget att vi arbetar med att stärka
nämndernas politiska arbete och att stärka övrigt demokratiarbete.
Det är också för allas bästa viktigt att förstärka Sametingets kansli då avgångar visat en tydlig
sårbarhet inom organisationen både genom Covid-19 och dess begränsande effekt men också
vikten av att kompetens och personella resurser fördelas inom Sapmi, vi ska täcka en stor yta
av Sverige. Ett beslut om en parlamentsbyggnad förändrar inte lokaliseringen av resurser utan
vi måste förstärka hela Sapmi.

Till sist
Vad jag sagt tidigare är lika aktuellt men är nu kanske i ett viktigare skede.
Jag kan fo1tfarande inte förbigå Gi1jasdomen och regeringens arbete med ny rennäringslag.
Detta arbete kommer att påverka hela Sapmi och alla samer oavsett om man äger renar eller
inte. Det är därför viktigt att vi i Sametinget fo1tsatt kräver att samerna ska vara delaktiga i
arbetet.

Möten med statsråd har hållits vid ett fle1tal tillfällen vilket framgår av de möten som varit.
Svensk politik påverkar i hög grad samernas utveckling då vi tyvärr ibland används som en
bricka i det politiska spelet.

Jan Rannerud, ansvarig för Närings-, Medie-, och EU-frågor i Sametingets styrelse.
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Styrelsens redovisning till plenum för period 2020-10-01-2021-01-22
Redovisning för följande ledamot i styrelsen
Ordinarie:
Ansvarsområde:
Marita Stinnerbom
Rennäring, jämställdhet

Ersättare:
Karin Varmar

Genomförda styrelsesammanträden
Datum
13 okt
20 okt
28 okt
4nov
9-11 dec
15 dec
18 dec
21 dec

Ort
Digitalt

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 138-139
Styrelsemöte, §§ 140-141.5
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§157-159
Styrelsemöte,§§ 160-176
Arbetsmöte, styrelse
Arbetsmöte, styrelse
Styrelsemöte, §§177-191

Styrelsens löpande arbete

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

Möten med regeringskansliet

Sametingets styrelse har deltagit på flertalet möten med regeringskansliet angående aktuella
frågor inom samepolitiken. Ärenden som behandlats: bl.a. nordisk samekonvention, Sami
Giellagaldu, konsultationsordningen, sanningskommissionen, fokalpunkt för tradionell
kunskap, coronapandemin.
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Sametinget bevakar samhällsplanerings inom renskötselområdet och inlämnar
synpunkter via remisser. Sametinget har medverkat i arbetet som
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har initierat om en strategi angående hållbar
vindkraftsutbyggnad. I Sametingets underlag till arbetet synliggörs den målkonflikt som
uppstår när vindkraft planeras i renskötselområdet och syftet är att öka kunskapsläget hos
myndigheterna och vad som behövs beaktas i arbetet med de regionala processerna.
Planering av vindkraft ska ske med respekt för samiska rättigheter och ta hänsyn till samisk
kultur och samisk markanvändning.
Sametinget har begärt möte med ansvariga ministrar, Näringsministern,
Landsbygdsministern och Miljöministern för att diskutera sektorlagstiftningen. Att
Sametinget involveras i regeringens arbete med att hantera CERD:s rekommendationer, att
skogsvårdslagen och minerallagstiftning (och tillhörande lagstiftningar)ses över inom
ramen för den utredning som näringsdepartementet har initierat med anledning av
Girjasdomen och att regeringen ser över sin styrning av Sveaskog för att säkerställa
respekten för samiska rättigheter i enlighet med Sveriges internationella lagstiftningar.

Sametinget har inplanerat möte med Skogsstyrelsen där vi lyfter bla frågeställningar till
uppföljning av Skogsvårdslagen 31§ samt uppföljning av Skogsstyrelsens arbete utövande av
tillsyn över hänsyn till renskötseln enligt 33§, under 2020 togs 19 beslut av skogsstyrelsen
gällande hänsyn till renskötseln i jämförelse med 400 beslut gällande miljöhänsyn.
Rovdjur

Naturvårdsverket har bildat en arbetsgrupp där Sametinget, Länsstyrelsen och SSR ingår för
att upprätta en handlingsplan för genetisk varg. Handlingsplanen ska utarbeta direktiv hur
myndigheter agerar när genetisk viktiga vargar befinner sig i renskötselområde. Samtidigt
som regeringen också utreder till vilka områden som vargar kan flyttas. Från Sametingets
sida lyfter vi snabbt agerande från myndigheternas sida, lösningar på ev
karantänsbestämmelse och vilka skadeförebyggande åtgärder som Samebyar anses som
bästa lösningar. Tydlig och rak kommunikation och att förutsättningar ska vara kända innan
åtgärder vidtas.
Sametingets har beslutat om att lyfta den ohållbara vargsituationen till Norra
Samverkansrådet och att återigen begära att Naturvårdsverket omprövar beslutet om
vargföryngring i Jämtlands län. Sametinget har tidigare överklagat beslutet som avvisades.
Samebyarna har nu överklagat ärendet och förhandling har hållits och dom väntas i slutet av
februari.
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Sametinget har ett regeringsuppdrag tillsammans med andra myndigheter att
medverka i arbetet med framtagande av strateg, arbetet ska redovisas 1 september
2021. Sametinget har upphandlat tjänst med Umeå Universitet, institutionen för
epidemiologi och global hälsa. I samma arbete görs en undersökning om samers hälsa och
livsvillkor. Studien genomförs via utskick av enkät i början av mars.

Rennäringens situation i Norrbottens län
FD landshövdingen i Norrbotten och hans stab har tillsammans med Sametingets
ordförande, styrelseordförande och rennäringsnämndens ordförande haft möte för att
diskutera signalerna om den oroväckande situationen av minskade renantal efter vintern och
den långa vårens betes situation. Samtliga fjällsamebyar i Norrbotten har aviserat minskade
renhjordar med en sämre kalvtillgång och att slaktnivåerna drastiskt sjunkit i
samebyarna. På mötet diskuterades vilka åtgärder som behövs för återhämtning för
samebyarna. Styrelsen har uppdragit till Rennäringsnämnden att arbeta med frågan.

Coronastöd till rennäringen
Sametinget har lämnat in ytterligare underlag till departementet för hemställan om
Coronastöd till renskötseln. Underlagen visar på renskötselföretagens svårigheter att
uppfylla kriterierna för omsättningsstöden. Sametinget har genom undersökningar följt upp
slakteribolagens uppgifter om inköp av slaktren och prisbilden. Sametinget för dialog med
näringsdepartement i frågan som hänvisar till omsättningsstöden.

Sannningskommission
Styrgruppen i Sanningskommission har haft flertalet möten, På mötena har enkätfrågor och
utskick till samer diskuterats och fastställd. Sammanställning av de enkätsvar som inkommit
och styrgruppen har fått ta del av erfarenheter från Norge.
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Genomförda möten och uppdrag

Datum Ort

16/10
28/10
28/10
29/10
2-3/11 Luleå
6/11
16/11
16/11
18/11
· 19/11
19/11
19/11
3/12
8/12
15/12
16/12
17/12
17/12
8/1-2021
11/1
14/1
21/1

Kommentar

Möte med Kulturdep om Nordisk Samekonvention
Möte med Rekryterinsggruppen
Möte med Referensgrupp björnprojekt Idre
Möte med Presidiet angående plenum
Möte styrgrypp Sanningskommissionen
Rekrytering kanslichef
Rekrytering Kanslichef
Möte styrgrupp Sanningskommission
Möte med Styrgrupp-referensgrupp Sanningskommission
Samråd Gränsöverskridande renskötsel med SSR och RÄF
Rekrytering Kanslichef
Styrgrupp Nationell strategi psykisk hälsa
Möte med Kulturdepartementet om samiska prioriteringar
Möte med Kulturdepartementet ang nordisk samekonvention
Möte med Bertil Marklund avstämning Muonioutredning
Möte styrgrupp Sannningskommission
Styrelsen - Nämndsordförande Budgetmöte
Styrelse- Partier Budgetmöte
Styrgrupp Nationell strategi psykisk hälsa
Styrgrupp Nationell strategi psykisk hälsa
Möte med LST Norrbotten om situationen för rennäringen
Styrgrupp Sanningskommission

Bilagor

Bilaga 1 Förfrågan om möte med Näringsministern, Landsbygdsministern och
Miljöministern
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Styrelsens redovisning för perioden 2020-10-13-2020-12-31
Redovisning för följ ande ledamot i Sametingets styrelse
Ordinarie:
Ansvarsområde:
Lars Miguel Utsi, vice ordf. Språk, utbildning

Ersättare:
Anne M Kuhmunen

Genomförda styrelsesammanträden
Datum
13 akt
20-22 akt
280kt
4nov
20nov
9-11 dec
15 dec
18 dec
21 dec

Ort
Digitala
Giron/digitala
· Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 138-139
Styrelsemöte,§§ 140-156
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte,§§ 157-159
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 160-176
Arbetsmöte, styrelsen
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte,§§ 177-191

Styrelsens löpande arbete

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

Möten med regeringskansliet

Sametingets styrelse har deltagit på flertalet möten med regeringskansliet angående aktuella
frågor inom samepolitiken.
Ärenden som behandlats: bl.a. nordisk samekonvention, Sami Giellagaldu,
konsultationsordningen, sanningskommissionen, fokalpunkt för tradionell kunskap,
coronapandemin.

Sida 1 av 8

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen - språk och utbildning
Redovisning, 2020-10-13-12-31

2020-01-19

Internationella urfolksspråkdecenniet 2022-2032

År 2019 utsågs av FN till det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerade Sapmis insatser inom språkåret. Språknämnden

Såmcdiggi
Såinediggc
Såmiciliggic
Sacmiedigkfo

har på Sametingets styrelses uppdrag genomfört aktiviteter inom ramen för språkåret.
FN:s generalförsamling beslutade den 18:e december 2019 i New York att utropa 2022-2032
till det Internationella urfolksspråkdecenniet (IDIL).
Sametinget följer utvecklingen och har under perioden påbörjat planeringsarbetet inför
starten av urfolksspråkdecenniet. Vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande
har deltagit på möten med arktiska kollegor angående IDIL 2022-2032 för att diskutera bl.a.
organisering av och arktisk urfolksrepresentation i genomförandet av IDIL.

Sam.i Giellagaldu

Sami Giellagaldu är det samiska folkets gemensamma samnordiska samiska
språksamarbetsorgan för frågor som angår de samiska språken. Organets ansvar är att
koordinera, stärka och utveckla det nordiska samiska språkarbetet.
Syftet med Sami Giellagaldu är att bevara, värna och utveckla det kulturarv som samiska
skriftspråk och muntliga språk representerar, och bevara, stärka och utveckla de samiska
språken samtidigt som man tar hänsyn till de olika samiska språkens speciella behov,
utmaningar och resurser.
Sami Giellagaldu har ansvar för att driva de samiska språkens språkvård. Sami Giellagaldu
ska fungera som ett gemensamt kunskaps- och resursorgan i de frågor som gäller normering
av de samiska skriftspråken. Dessutom ska Sami Giellagaldu bedriva
informationsverksamhet, ge råd och vägleda språkanvändare i språkfrågor.
Sametingen har länge arbetat tillsammans och försökt att hitta en organisationsform för Sami
Giellagaldu som gör att Sami Giellagaldu kommer att ha en gemensam ledning samtidigt
som organet har verksamhet och anställda både i Norge, Sverige och Finland. Nordiskt
ämbetsmannaorgan för samiska frågor, NÄS, tillsatte i augusti 2018 en arbetsgrupp som fick
till uppgift att utreda en framtida permanent organisationsmodell för Sami Giellagaldu.
Arbetsgruppen lämnade sin rapport den 8 maj 2019.
Sametinget beslutade 2019-05-21-23 att ge Samiskt Parlamentariskt Råds kommande
plenum fullmakt att fastställa en organisationsform för Sami Giellagaldu.
Samiskt Parlamentariskt råd beslutade 2019-09-19 _att fortsätta med omorganiseringen av det
nordiska språksamarbetet och att Sami Giellagaldu etableras som ett fast organ knutet till
Sametinget såsom NÄS arbetsgrupp föreslår i sin rapport. Sametingen uppmanades att följa
upp detta beslut och snarast sätta igång nödvändiga processer så att Sami Giellagaldu kan
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etableras som permanent normeringsorgan för de samiska språken under år 2020
så att den nya verksamheten kommer igång 2021.
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I enlighet med detta genomförde Sametinget extra plenum den 17:e september
Sacmiedigkic
2020 och antog de av sametingen gemensamt upprättade stadgarna för Sam.i Giellagaldu och
valde Mikael Svonni och Sig-Britt Persson som ledamöter och Per-Erik Kuoljok och Karin
Rensberg-Ripa som ersättare till styrelsen för Sam.i Giellagaldu.
Etableringen av Sami Giellagaldu kommer fördröjas. Sametinget i Norge arbetar med att
klargöra arbetsrättsliga förhållanden för medarbetare i Giellagaldu så att likvärdighet
garanteras för anställda i de olika länderna.
Fast finansiering från svensk sida är inte säkerställd.
Sametingen har därför beslutat att förlänga det befintliga samarbetsavtalet med bibehållen
organisation för Giellagaldu för perioden 2021-01-01- 2021-12-31.

Hemställan om särskild lag som säkerställer samers språkliga rättigheter

Sametinget har i antagen språkpolitisk handlingsprogram angett att en samisk språklag som
säkerställer samernas språkliga rättigheter i realiteten är nödvändig. Denna lag ska ersätta
andra språklagar som reglerar samernas språkliga rättigheter och i utformandet av lagen ska
Sametinget delges delaktighet. Sametinget har också i sitt remissyttrande till delbetänkandet
SOU 2017:60 Utredning av en stärkt minoritetspolitik; Nästa steg? lämnat tilläggsförslag om
en samisk språklag.
I december 2018 presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor
om Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018 att uppdra till Språknämnden att påbörja
utredningen av samisk språklag.
I perioden har kansliet efter arbetsmöten med vice styrelseordförande tillika Språknämndens
ordförande slutfört utredningen och utarbetat förslag till hemställan om särskild lag som
säkerställer samers språkliga rättigheter.
Sametingets ambitioner med en särskild lag är att
•
•

synliggöra och stärka Sametingets ansvar för det samiska språkarbetet som ett led i
ökat självbestämmande för det samiska folket
harmonisera nationell lagstiftning med Norge och Finland i enlighet med
intentionerna i Nordisk Samekonvention och därigenom underlätta
gränsöverskridande samarbete
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höja åtagandena under Europarådets instrument och även säkerställa det
nationella genomförandet av Sveriges övriga folkrättsliga åtaganden under
bl.a. urfolksdeklarationen
Arbetet med den nya lagen ska genomföras i nära samarbete med/i
partnerskap med Sametinget och det samiska samhället.
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Språknämnden har behandlat förslaget till hemställan under sitt möte den 9 oktober och
beslutat att hemställan ska överlämnas till regeringen .
. Ärendet är under beredning.

Nordisk insats på området små språk- ad-hocgrupp
Nordiskt ministerråd för utbildning och forskning har beslutat att göra en särskilt
språkinsats i perioden 2019-2021 med fokus på kulturens och utbildningens roll i
revitalisering och stärkning av små språk i Norden.
Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de
nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Det syftar även till att stärka den
nationella uppföljningen av målen inom den .nordiska språkdeklarationen, som beskriver de
långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.
Sametinget deltar genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande i en adhocgrupp knuten till språkinsatsen. Under perioden har ett möte för ad-hocgruppen
genomförts som vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande deltagit på.

Samiska språkveckan
De tre sametingen genomförde den samiska språkveckan den 19-25 oktober 2020. Bland
annat genomfördes digitala språkkvällar på de fem samiska språken. Vice
styrelseordförande tillika språknämndens ordförande deltog på den nordsamiska
språkkvällen.

Samiskt förskoleprojekt SaMOS (Sami manat odda searvelanjain)
Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett förskoleprojekt.
Sametinget i Norge är igång med projektet SaMOS på norsk sida och dess mål är att samisk
filosofi ska utgöra underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som
naturfilosofi, språk, kultur, ledarskap och traditionell kunskap är bärande element i det
pedagogiska arbetet.
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Sametinget tillsammans med Sameskolstyrelsen och de norska och finska
Sametingen utreder möjligheten att ansöka om medel från Interreg Nord för att
möjliggöra deltagande från finsk och svensk sida av Sapmi i projektet.
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Ärendet är under beredning.

Forskningspolitisk strategi

Styrelsen beslutade i slutet av 2018 att ta fram ett förslag till forskningspolitiskt
handlingsprogram/strategi. Uppdraget genomfördes av extern konsult som slutrapporterade
materialet "Underlag för Sametingets forskningspolitik (USF)" i slutet av juni 2019.
Den 21-24 april 2020 beslutade styrelsen att anta en projekt- och tidsplan för att utarbeta
förslag på forskningspolitisk strategi till Sametingets plenum. Till styrgruppen för arbetet
utsågs Lars Miguel Utsi, Matti Berg och Jan Rannerud.
Ett utkast till strategi skickades efter beslut i styrelsen den 27 augusti på remiss till
Sametingets partier, samiska riksorganisationer och relevanta forskningsinstitutioner.
Ärendet är under beredning och strategin förväntas läggas fram till Sametingets plenum i
2021.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modern Samepolitik.
Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Styrelsen beslutade den 21-23 september 2020 att revidera projektplanen för Oddaaigasas
Samepolitihka för att anpassa verksamheten och tidsplanen i förhållande till bl.a. covid-19pandemins effekter så att arbetet kan fortsätta med större del av aktiviteterna i 2021.
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Samiskt Parlamentariskt Råds arbetsgrupp för Interreg 2021-2027

Såmediggi
Såmi;d)gge

Interreg är ett EU-program som stöder gränsöverskridande samarbete och som
Sämic<liggfo
Saemiedigkie
finansierar projekt som anknyter till aktörer inom den. Programmet omfattar hela
EU och utöver det deltar även Norge och Schweiz i programmet. I programmet ingår
Nordprogrammet vars syfte är att stärka en hållbar ekonomisk och social utveckling i
regionen genom stöd till samarbeten över nationsgränserna. Programmet omfattar norra
Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sapmi. Det nuvarande programmet tar slut år
2020.
Efter förslag från Sametinget i Sverige har SPR med tanke på kommande programperiod
(2021-2027), beslutat etablera en Interreg-arbetsgrupp vars syfte är att utreda samernas
behov angående finansieringen. SPR:s styrelse har den 6 maj beslutat att etablera
arbetsgruppen med följande ledamöter
Sametinget i Finland: Veikko Feodoroff, ers. Inka Saara Arttijeff
Sametinget i Sverige: Lars Miguel Utsi, ers. Stefan Mikaelsson
Sametinget i Norge: Silje Karine Muotka, ers. Eirik Larsen
SPR:s styrelse beslutade att Sametinget i Sverige ansvarar för ärendet och ordförande i
arbetsgruppen är Lars Miguel Utsi. Arbetsgruppens mandat är att identifiera det samiska
samhällets behov för Interreg-projekt.
Arbetsgruppen har genomfört ett möte i perioden.

Joint Program Committee (JPC) för lnterregprogrammet 2021 - 2027

Sametinget ingår med en ledamot och ersättare i JPC som är den kommitte som har det
övergripande ansvaret för förberedelsen av Interregprogrammet 2021-2027. ·
Sametinget företräds i JPC av chefen för näringsavdelningen som ordinarie ledamot och vice
styrelseordförande som ersättare.
Senast den 30:e april 2021 ska JPC överlämna ett förslag på program för Interreg 2021-2027
till de svenska, finska och norska regeringarna. Förslag på program ska överlämnas till EUkommissionen under första halvan av 2021.
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Genomförda möten och uppdrag
Datum
13 akt
16 akt

Ort
Digitala
Digitala

20-22 akt
20 akt
22 akt

Giron/digitala
Digitala
Digitala

22 akt

Digitala

28 akt

Digitala

28 akt
29 akt

Digitala
Digitala

4nov

Digitala

4nov
5nov

Digitala
Digitala

6nov
6nov

Digitala
Digitala

9nov
9nov

Digitala
Digitala

12nov

Digitala

13nov

Digitala

16nov
18-19 nav
20nov
20nov

Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

23-26nov
23nov
23nov
24nov
1 dec

Arviesjavrrie
Digitala
Arviesjavrrie
Arviesjavrrie
Digitala

Bilaga
Kommentar
Styrelsemöte, §§ 138-139
Möte med Kulturdepartementet om Nordisk
Samekonvention
Styrelsemöte,§§ 140-156
Budgetmöte mellan styrelsen och nämnderna
Möte i Ad-hocgrupp för Nordiska Ministerrådets
insats Små språk i Norden
Deltagande på Sametingets nordsamiska
språkkväll i samband med samiska språkveckan
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Arbetsmöte, styrelsen
Möte, styrelsen och presidiet om plenum i
Årviesjavrrie
Möte, presidiet och partiordföranden om plenum
i Årviesjavrrie
Styrelsemöte, §§ 157-159
Deltagande på språkseminarium i samband med
1
Språkcentrums tioårsjubileum
Möte med kulturdepartementet om Giellagaldu
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Ordförandeberedning,språknämnden
Ordförandeberedning, SPR:s arbetsgrupp
Interreg 2021-2027
Möte med arktiska kollegor om urfolksdekaden
2022-2032
Möte, presidiet och partiordföranden om plenum
i Arviesjavrrie
Intervju med kandidat för tjänsten som kanslichef
Språknärnndsmöte, §§ 81-92
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med kulturdepartementet ang.
konsultationsordningen
Sametingets plenum
Möte i SPR:s arbetsgrupp Interreg 2021-2027
Ordförandeberedning, styrelsen
Ordförandeberedning, styrelsen
Samiskt språkcentrums seminarium om samiska
rättigheter för språk och kultur
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2 dec

Digitala

3 dec
3 dec
3 dec

Digitala
Digitala
Digitala

8 dec
8 dec

Digitala
Digitala

9-11 dec
9 dec

Digitala
Digitala

10 dec

Digitala

11 dec

Digitala

15 dec
17 dec
17 dec
17 dec
18 dec
18 dec
21 dec

Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

Möte, Unesco:s utvärdering av Urfolksspråkåret
2019
Möte, Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
Arbetsmöte, språknämnden
Möte med kulturdepartementet ang. politiska
prioriteringar 2021
Möte, Riksrevisionen
Möte med Kulturdepartementet om Nordisk
Sarnekonvention
Styrelsemöte,§§ 160-176
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Arbetsmöte inför möte i Joint Prograrnming
Committee for Interreg Sweden-Finland-Norway
2021-2027
Möte, Joint Prograrnming Committee for Interreg
Sweden-Finland-Norway 2021-2027
Arbetsmöte, styrelsen
Budgetmöte mellan styrelsen och nämnderna
Möte, Muonio-utredningen
Budgetmöte mellan styrelsen och oppositionen
Arbetsmöte, styrelsen
Ordförandeberedning,språknämnden
Styrelsemöte,§§ 177-191

Bilagor:
1. Öppningsanförande vid språkseminarium i samband med Språkcentrums
tioårsjubileum, Lars Miguel Utsi, 2020-11-05
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2020-11-05, Länk

Rahpansahkavuorru, Lars Miguel Utsi, Samedikki varre stivrasagadoalli ja
Giellalavdegotti sagadoalli, giellaseminaras Sami Giellaguovddaza logi jagi
avvudeami oktavuodas.
Giitu,
Bures boahtin buohkaide dan giellaseminarii mii cadahuvvo go Sami giellaguovddas avvuda
10 jagi dan jagi.
Mii haliideimmet alggu rajis lagidit stuora avvudoaluid dan oktavuodas, muhto nu movt mii
. buohkat juo dihtet, de corona njoammudavda lea hehtten stuorit gavnnademiid ja mii
avvudit danin giellaguovddaza dan ladje.
Sami giellaguovddas lea girdnun min barggus viiddidit samigiela geavaheami.
Giellaguovddas galga ovddidit ja movttidahtit samigielaid geavaheami, doarjut
giellageavaheddjjiid, ealaskahttet ja oidnosin dahkat samigielaid.
Mii oaidnit maid buriid bohtosiid dan barggus. Otna seminaras beassat ge gullat eanet dan
birra ja ipmirdit maid makkar darbbaslas bargu dat lea.
Muhto ovdal dan, mon haliidan muitalit oasi birra giellaguovddasa barggus mii ii soaitte
oidnot nu bures, ja dat lea makkar stuora avki giellaguovddazis lea politihkalas bargui.
Midjiide lea stuora vuoitu go Giellaguovddazis leat juo logi jagi cohkken gelbbolasvuoda,
mahtu ja vasahusaid konkrehta giellaproseavttain ja doaimmain. Ahte guovddas lea girdnun
giellabarggus mas lea njuolga gulahallan servodagain lea stuora ovdamunni Samedikki
politihkalas barggus. Go hupmat movt nannet gielaid, ovddidit politihka, jna., de lea stuora
givrodat go Giellaguovddas lea mielde gelbbolasvuodainis.
Jos de leazza sahka otna gielladili bjrra, mii livccii beaktilis doaimmat, cadahit
konfereanssaid dehe joksat riekta navccaid dehe olbmuid muhtin doibmii de mon vasihan
ahte Giellaguovddazis lea stuora mahttu, fierpmadat ja ipmardus mii lea vearditmeahttun
mubarggus.
Muhto giellaguovddas mearkkasa diedusge olu eanet sami gielaide - Sapmai ja Samediggai
lea stuora vuoitu go mis lea vejolasvuohta bargat konkrehtalaccat sami gielaid nannemiin nu
movt mii bargat giellaguovddaza bal<te.
Politihka lea guhkesaigge proseassa mas adjana maJJga jagi ovdal go das oaidna bohtosiid.
Giellaguovddas barga odne juo, ihttin, ja nu ain, giela ovddidemiin, doaimmaiguin njuolga
midjiide samigielagiidda ja giellaberosteddjiide.
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Dat bargu lea dehalas ja mii diehttit guorahallamiid bakte ahte doaimmat dego
giellaguovddazat leat avkin ovddideame ja ealaskahtime unnitlogugielaid. Danin mii bargat
garrasit Samedikkis nu ahte beassat viiddidit giellaguovddasdoaimma.
Mil haliidit asahit giellaguovddaza vel guovtti gavpogiin nu ahte earret Staares ja Deartnas
de maid boahta giellaguovddas Johkamohkkai ja Gironii. De saddet rnis vel buorebut
vejolasvuodat nannet visat vihta sarnigiela, earenomazit go giellaguovddaza doaimmat
bohtet lagabut baikalas ja regionalalas giellabirrasiid olles Sarnis. Dat sahttet saddat fysalas
coahkananbaikin sam.i gielaide.
Jurddat makkar famu dat livccii buktit giellabargui. Stuorit oassalastin sarni servodagas
juohkelagan gielladoaimrnaiguin. Ja stuora nannejuprni Samedikki giellapolitihkalas bargui
stahta vuosta dan mahtuin ja gelbbolasvuodain man dakkar viiddideapmi livccii buktan.
Mon haliidan loahpahit sahkavuoru dainna ahte sa.van olu lihku giellaguovddazii, ja visat
bargiide doppe, go lehpet bures bargan juo logi jagi. Dii duodai anssasit stuora avvudearni.
Dat lea suddu go eat sahttan avvudit albmeladje, fysalaccat. Savvarnis <lat manna goit
boahtte ha.ve, go rnii galgat avvudit guoktelogi jagi. Ja savvarnis rnii sahttit dalle maid
avvudit ahte Giellaguovddaza doaimmat leat stuorrat nannejuvvon ja viidun njealji
gavpogii.

Giitu mu ovddas.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Giellalavdegotti sagadoalli
Samediggi
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Öppningsanförande av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och
ordförande i språknämnden, på Samiskt Språkcentrums språkseminarium i
samband med dess tioårsjubileum
Giitu,
Välkommen till detta språkseminarium som vi genomför med anledning av att Samiskt
Språkcentrum firar tioårsjubileum i år.
Vi ville från början genomföra ett ordentligt firande för detta, men som vi alla vet så
begränsar coronasmittan möjligheten för stora samlingar och därför firar vi språkcentrumet
på detta sätt.
Samiskt språkcentrum är navet i vårt arbete att göra samiskan tillgängligt för fler.
Språkcentrum ska främja och stimulera användningen av de samiska språken, stärka de
samiska talarna, revitalisera och synliggöra de samiska språken.
Vi ser också goda resultat från detta arbete. Under dagens seminarium får vi höra mer om
detta och också få oss en förståelse för hur viktigt detta arbete är.
Men innan det vill jag berätta lite om en del av språkcentrums arbete som kanske inte syns så
mycket. Det handlar om vilken stor nytta språkcentrum gör för det politiska arbetet.
Vi vinner mycket på att Språkcentrum under tio år redan byggt kompetens, kunskap och
erfarenhet utifrån konkreta språkprojekt och insatser. Att centrumet är navet i språkarbetet
och utgör en direkt kontaktpunkt med samhället är en stor fördel för Sametingets politiska
arbete. När vi diskuterar om hur vi vill stärka språken, eller hur politiken ska drivas framåt,
osv. så har vi en stor styrka i att Språkcentrum sitter med vid bordet med sin kompetens.
Om det så handlar om dagens språksituation, vad skulle vara effektiva insatser, att
genomföra konferenser eller att få tag i rätt resurser eller personer för någon verksamhet så
upplever jag att Språkcentrum har stor kunskap, nätverk och inblick som är ovärderlig i mitt
arbete.
Men språkcentrum har förstås stor betydelse utöver det för de samiska språken - för Sapmi
och Sametinget är det en stor fördel att vi har möjlighet att arbeta konkret med att stärka de
samiska språken på det sätt som språkcentrum gör.
Politik är en långsiktig process som tar flera år innan man får se resultat av arbetet.
Språkcentrum arbetar redan idag, imorgon, och vidare, för att stärka språken med insatser
riktade direkt till oss samisktalande och språkintresserade.
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Detta arbete är viktigt och vi vet från undersökningar att verksamheter som språkcentrums
ger effekt för utvecklingen och revitaliseringen av minoritetsspråk. Därför arbetar vi hårt på
Sametinget för att kunna utvidga språkcentrums verksamhet.
Vi vill etablera språkcentrum på ytterligare två orter så att vi utöver Staare och Dearna får
språkcentrum till Johkamohkki och Giron. Det ger oss bättre möjligheter att stärka de fem
samiska språken, särskilt då språkcentrums verksamhet kommer närmare de lokala och
regionala språkmiljöerna i hela Sapmi. De kan då bli fysiska samlingsplatser för de samiska
språken.
Tänk vilken styrka det skulle innebära för språkarbetet. Större deltagande från det samiska
samhället genom fler språkinsatser. Och en stor förstärkning av Sametingets språkpolitiska
arbete gentemot staten med d~n kunskap och kompetens som en sådan utvidgning skulle
innebära.
Jag vill avrunda mitt anförande med att gratulera språkcentrum och alla er som arbetar där
för väl genomfört arbete under tio år. Ni förtjänar verkligen ett jubileum.
Det är synd att vi inte kunde fira detta ordentligt, fysiskt. Förhoppningsvis ska det i alla fall
gå att göra nästa gång då vi ska fira tjugoårsjubileet. Och förhoppningsvis kan vi då också
fira att Språkcentrums verksamhet har utökats stort och utvidgats till fyra orter.
Tack för mig.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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