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Mosuvnnat

§ 165.1 M 549 -Årbevirolas algoalbmotguovllut
Assegirjjit
- Motion nr 549 Marita Granström ovddidan, 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-270
- Stivrabeavdegirji 2020-03-23-24, § 43.5
- Stivrabeavdegirji 2020-05-09-10, 97.6

lK. I

Åssegiedahalli: Matilda Månsson

Marita Granström lea guovvamanu 20 b 2020, ovddidan mosuvnna mas son evttoha
ahte

stivra rahkkanahtta cealkamusa dievasfoahkkimii mas cealka ahte Samediggi
galga halddasit luondduriggodagaid arbevirolas sami eatnamiin ja caziin,

ahte

jus das saddet vuoittut, de galga cealkamusas sierra cilgejuvvot got dat
vuoittut galget boahtit buorrin sami albmogii,

ahte

· cielggadit got sahtasii hukset sami ovddasteami dan malle mielde mii
. '<inuihtain lea, ja ahte sahtta go dan heivehit cealkamussii.

0

Stivra mearridii njukcamanu 23- 24 b 2020, § 43.5
ahte

. göhccut halddahusa valbmet assi.

Stivracoahkkimis geassemanu 9 -10 b 2020, ii saddan assi giedahallot.

...
Gavdnojit ma.IJga riikkaidgaskasas instrumeantta mat nannejit ahte albmogiin ja
algoalbmogiin lea iesmearridanriekti. Iesmearridanriekti siskkilda algoalbmogiid rievtti
oamastit, geavahit ja kontrolleret eatnamiid ja luondduriggodagaid (geahca
vuosttazettiin algoalbmotjulggastusa artihkkaliid 4, 5, 26 ja 32) .
Sami albmogis lea dat riekti daningo lea algoalbmot. Danin sahtta lohkat ahte cealkamus
sami halddaseami birra Sami luondduriggodagain lea darbbasmeahttun daningo dala
riekti cealka ahte lea juo nu. Samediggi lea dasa lassin ovddidan cealkamusaid ja
policyaid ee. bieggafamu ja mineralaroggamiid birra main Samedikki aigumusat sami
halddaseami ja vaikkuhanvalddi ektui eatnamiid, caziid ja luondduriggodagaid badjel,
boahta cielgasit ovdan. Vaikko Samediggi lea bajemus albmotvalljen organa ja danin
ovddasta samiid iesgudet assiin, de cealka algoalbmotjulggastus ahte vuoigatvuodat
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Motioner

§ 165.1 M 549 - Traditionella urfolksterritorier
Dokument
- Motion nr 549 av Marita Granström, 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-270
- Styrelseprotokoll 2020-03-23-24, § 43.5
- Styrelseprotokoll 2020-05-09-10, 97.6

", · ·

Föredragande: Matilda Månsson

Marita Granström har den 20 februari 2020, inlämnat en motion där hon yrkar
att

styrelsen till plenum förbereder ett uttalande med inriktningen att Sametinget ska
förvalta naturresurserna på traditionella samiska territorium och vatten,

att

i det fall vinster uppkommer ska det särskilt anges i uttalanet hur dessa ska komma
det samiska folket tillgodo,

att

utreda hur en samisk representation enligt modellen som inuiterna har, skulle
kunna genomföras och om det kan inrymmas i ett uttalande.

Styrelsen beslutade den 23- 24 mars 2020, § 43.5

att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Vid styrelsesammanträdet den 9 - 10 juni 2020, utgick ärendet.

Det finns flera internationella instrument som. konstaterar att folk och urfolk har en rätt till
självbestämmande. Rätten till självbestämmande omfattar urfolks rätt att äga, bruka och
kontrollera land och naturresurser (se framför allt urfolksdeklarationen artikel 4, 5, 26 och 32).
Rätten tillkommer det samiska folket i egenskap av urfolk. Ett uttalande om samisk
förvaltning av naturresurserna inom Sapmi kan därför ses som överflödigt då det redan
föreskrivs i gällande rätt. Sametinget har dessutom antagit ställningstaganden och policies om
bland annat vindkraft och mineralutvinnmg där Sametingets ambitioner om samisk
förvaltning och inflytande över förvaltning av mark vatten och resurser kommer till uttryck.
Även om Sametinget som högsta folkvalda representant företräder det samiska frågor i olika
sammanhang tillkommer rättigheterna enligt urfolksdeklarationen det samiska folket. Det är
oklart hur motionären i sin första att-sats menar att Sametinget ska förvalta naturresurserna i
enlighet med detta.
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§ 165.1 M 549 -Årbevirolas algoalbmotguovllut -

joatkka

gullet sam.i albmogii. Lea eahpecielggas govt mosuvdnaovddideaddji vuosttas ahtecealkagis oaivvilda ahte Samediggi galggasii halddasit luondduriggodagaid dan jelgii.
Raddehus lea mearridan johtui bidjat guorahallama boazodoallolagas. Guorahallamis
sahtta maiddai suokkarduvvot govt ieza lagat vaikkuhit sam.i eanangeavaheami ja sam.i
vuoigatvuodaid (omd. mineralalahka, biraslagat, vuovdedoallolahka). Dat mearkkasa
ahte cielggadit maiddai buhtadusnjuolggadusaid sisabahkkemiid ja eksproprieremiid
ovddas. Vuoittuid juogadeapmi lea moalkai, ja dat ferte digastallot ja sajustuvvot
maI]gga perspektiivva vuodul, danin lea ila arrat diehtit ja oaivila dahkat das govt
vuoittuid galga juohkit, dal ovdalgo sami halddasanvuogadagat ja eavttut leat cielgasat.
Samedikkis leat garzzes resurssat, ja danin fertet vuoruhit ja veardidit got daid
resurssaid geavaha sam.i albmogii buorrin. Juste dal leat olu dehalas proseassat jodus
mat vaikkuhit sam.i eanangeavaheami ja vuoigatvuodaid. Ee. raddehusa guorahallan
boazodoallolagas ja ieza lagain, ja sam.i duohtavuodakommisuvdna. Jus dal galggalii
guorahallagoahtit got sam.i ovddasteami sahtta cadahit inuihtaid modealla mielde, de
sattalii goksit resurssaid ieza proseassaid bargguin mat leat jodus.

Coahkkaigeassu
Samediggi barga maIJggaladje sam.i halddasanassiiguin ja luondduriggodagaid
vaikkuhemiin arbevirolas sami eatnamiin ja caziin daid vuoigatvuodaid jelgii mat
nannejuvvojit riikkaidgaskasas rievttis. Danin ii leat juste dal darbu buktit cealkamusa
dahje asahit guorahallama nu govt evttohuvvo mosuvnna goalmmat ahte-cealkagis.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgu mosuvnna.
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Motioner -forts.

§ 165.1 M 549 - Traditionella urfolksterritorier - forts.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om översyn av rennäringslagen. I
utredningen kan även översyn av annan lagstiftning som påverkar samisk markanvändning
och samiska rättigheter omfattas (exempelvis minerallag, miljöbalk, skogsvårdslag). Detta
innebär att även regler om ersättning för intrång och expropriering omfattas. Frågor om
vinstfördelning är komplexa och behöver diskuteras och förankras utifrån flera perspektiv det
är därför för tidigt att anta ett ställningstagande om hur vinstfördelning ska ske innan system
och förutsättningar för samisk förvaltning finns på plats.
Sametinget har begränsade resurser för sitt arbete och måste därför prioritera och överväga
hur dessa resurser används för det samiska folkets bästa. I nuläget pågår många centrala
processer som påverkar samisk markanvändning och rättigheter, bland annat regeringens
utredning med översyn av rennäringslagen och eventuellt annan lagstiftning, samisk
sanningskommission. Att i nuläget utreda hur en samisk representation enligt modellen som
inuiterna har, skulle kunna genomföras innebär att resurser skulle behövas tas från pågående
arbete med befintliga processer.
Sammanfattningsvis
Sametinget arbetar på olika ,sätt för samisk förvaltning och inflytande över naturresurser på
traditionella samiska territorium och vatten i enlighet med de rättigheter som kommer till
uttryck i internationell rätt. Det finns därför i nuläget inget behov av ett uttalande eller att
tillsätta en utredning som föreslås i motionens tredje attsats.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.
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Mosuvnnat-joatkka

§ 165.4 M 552 -Visot mearradusdahkkit Samedikki dievascoahkkimis galget oazzut rievttes

vuoddodieduid ja cadacuovgi dieduid
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 552 Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
ovddidan 2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1675
- Dievascoahkkinbeavdegirji 2020-11-24-27, § 37

Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson ja Marina Nilsson Ederlöv leat ovddidan
mosuvnna mas sii evttohit:
ahte

visot mearradusdahkkit Samedikki dievascoahkkimis galget oazzut rievttesja
dievaslas vuoddodieduid,

ahte

Samediggi barga cadacuovgi malliin nu ahte visot mearradusdahkkit Samedikki
dievascoahkkimis ozzot dieduid assiin mat gusket boahttevas mearradusaide.

Jan Rannerud diediha ahte mosuvdna galga gessot ruovttoluotta.

Stivra mearrida
ahte

bidja dieduid assebahpiriidda.
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Motioner - forts.

§ 165.4 M 552 - Ang korrekta underlag och transparens tillhandahålles samtliga beslutsfattare

vid Sametingets plenum
Dokument
- Motion nr 552 av Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1675
- Plenumsprotokoll 2020-11-24-27, § 37

Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och Marina Nilsson Ederlöv har inlämnat
motion där de yrkar:
att

korrekt och fullständiga underlag ska tillhandahållas samtliga beslutsfattare vid
Sametingets plenum,

att

Sametinget är transparent så att samtliga beslutsfattare vid Sametingets plenum
hålls informerade i frågor som berör kommande beslut.

Jan Rannerud meddelar att motionen ska återtas.

Styrelsen beslutar
att .

lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 1.1.8-2020-1675
Inkom 2021-01-29

ÅTERTAGANDE AV MOTION ·

Samediggi
Samedigge
Sacmicdigkie
Sametinget

Till§ 165.4

Angående:
Beredning av motioner

Motivering till ändring:
Med anledning av kansliets arbetssituation bedömer Vuovdegas styrelseledamot
att ärendet kan lyftas senare eller i annat forum.
Vuovdega återkallar därför motion M 552 ..

Datum:

2020-12-08

Namn: JAN RANNERUD

Ort: Storsele

