ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
§§ 1 - 19
Stivra/Styrelsen
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Video-/telefovdnačoahkkin/
Video-telefon
2021-01-27--29

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Báiki ja áigi /Plats och tid

Video-/telefon
2021-01-27; kl 08.30 – 17.00
2021-01-28; kl 08.30 – 14.15
2021-01-29; kl 08.30 – 15.45

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande §§ 1-2.2-3-6. 8-11, 13-19
Lars-Miguel Utsi, §§ 1-14, vice ordförande §§ 2.3-2.5, 7, 12
Anders Kråik,
Jan Rannerud
Matti Berg
Marita Stinnerbom

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande /

Anita Kitok, tf kanslichef §§ 1- 3.1 3.3-3.4, 7, 12, 14-19
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef §§ 2.2, 3.2, 4-6, 8-11, 13
Ingela Nilsson, näringschef § 2.2
Susanne Idivuoma, kulturchef § 2.2
Ingegerd Vannar, tf språkchef § 2.2
Peter Engström, verksjurist, §§ 7, 12
Ulrika Hannu, utredare, § 4
Marie Louise Allas, §§ 8, 13
Siri Persson, sekreterare
Barbro Rönnfors, Heedmark § 3.4

Paragrafer/Paragrafát

1 - 19

Dárkkisteaddji /Utses att justera

Anders Kråik

Vuollaičallosat/
Underskrifter čálli
sekreterare

………………………………………………….,
Siri Persson

ságadoalli
ordförande

………………………………………………….
Per Olof Nutti

varra ságadoalli
vice ordförande

………………………………………………….
Lars Miguel Utsi

dárkkisteaddji
justerare

………………………………………………….
Anders Kråik

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

2(41)

§§ 2.3-2.5, 7, 12

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29
.
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána /Organ

Sámedikki stivra/ Sametingets styrelse

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2021-01-27--29

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande …………………………..

Vuolláičála /Underskrift

..........................................

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sámedikki hálddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

3(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§1

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan med ärenden enligt nedan:
Tillägg:
Utgår:
§ 2.3
§ 2.4

att

Ev rapporter från övriga förtroendevalda
Ordförandebeslut

fastställa föredragningslistan enligt nedan och bilaga;
§1

Föredragningslista och justerare

§2

Rapport och information
1.
Styrelseordförande och styrelseledamöternas rapporter
2.
Chefsrapporter och information från kanslichef
3.
Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4.
Ordförandebeslut
5.
Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
1. Styrelsens redovisning till plenum
2. Nämndernas redovisningar till plenum

§3

Ekonomi
1.
Budgetuppföljning per 31 december 2020
2.
Budget 2021
3.
Budgetunderlag 2022-2024
4.
Årsredovisning 2020

§4

Forskningspolitisk strategi

§5

Rennäringspolitisk strategi

§6

Eallinbiras – revidering

§7

Sametingsordningen – revidering

§8

Ungdomsrådets handlingsplan – revidering

§9

Valärenden
1. Giellagáldus språksektioner

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

4(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§1

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Föredragningslista och justerare – forts.

att

§ 10

Remisser
1. Remisslista

§ 11

Inbjudningar/Meddelanden

§ 12

Samisk konsultationsordning

§ 13

Rapport om hälsokonsekvensbedömning

§ 14

Styrgrupp nationell strategi inom området psykisk hälsa och
suidicprevention - information

§ 15

Begäran om extra plenum

§ 16

Gränsöverskridande renskötsel

§ 17

Översyn av rennäringslagstiftningen

§ 18

Krissituationen om rennäringen i Norrbotten

§ 19

Strategi för pandemisk beredskap - direktiv

utse Anders Kråik till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§2

Rapporter och information

§ 2.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2021-01
- Styrelseledamöters rapporter 2021-01
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,
Matti Berg

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordförandens samt
övriga ledamöter föredras både skriftligen och muntligen.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

§ 2.2

Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2021-01-27
Föredragande: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn, Ingegerd Vannar

Rapporterna föredras både skriftligen och muntligen.

Styrelsen beslutar
att

§ 2.3

lägga informationen till handlingarna.

Ev rapporter från övriga förtroendevalda

Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 1.

§ 2.4

Ordförandebeslut

Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 1.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§2

Rapporter och information – forts.

§ 2.5

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

§ 2.5.1

Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden oktober 2020 – januari 2021

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 2.5.2

Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden oktober 2020 – januari 2021

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§3

Ekonomi

§ 3.1

Budgetuppföljning per 31 december 2020

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 30 november 2020
Föredragande; Anita Kitok

Styrelsen beslutar
att

§ 3.2

lägga informationen till handlingarna.

Budget 2021
Dokument
-

Styrelseprotkoll 2020-10-20—22, § 142.3
Valda delar från regeringens budgetproposition 2020
Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 30
Styrelseprotokoll 2020-09-9-11, § 162.2
Styrelseprotokoll 2020-12-21, § 188

Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2020, § 162.2
att

ha budgetberedningsmöte med nämnder och oppositionen i december månad,

att

bereda ärendet vidare.

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2021:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
55 251 tkr
Sametingsvalet
4 000 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
128 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 530 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

8(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§3

Ekonomi – forts.

§ 3.2

Budget 2021 – forts.

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2021
______________

Lars Miguel Utsi lämnar ändringsförslag till de två sista föreslagna att-satserna
med nedan lydelse:
att

uppdra till styrelsen att besluta om budget vid första styrelsesammanträdet 2021,

att

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2021:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
55 251 tkr
Sametingsvalet
4 000 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
128 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 530 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2021

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelseordföranden meddelade vid plenum de korrekta siffrorna.
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§3

Ekonomi – forts.

§ 3.2

Budget 2021 – forts.

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Sametinget beslutade den 24 – 27 november 2020, § 30
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2021:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 851 tkr
Sametingsvalet
4 000 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
128 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 530 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2021
______________________

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december 2020, § 162.2
att

att

uppdra till kansliet :
att

ta fram kostnader för att varje ledamot i plenum, styrelsen och
nämnderna får tillgång till dator och tillgång till internetlösning
för de som har behov av det samt service till ledamöterna,

att

uppdra till kansliet att upphandla utrustning för att genomföra digitala
möten för ledamöter i plenum, styrelse och nämnder.

i övrigt bereda ärendet vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

10(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§3

Ekonomi – forts.

§ 3.2

Budget 2021 – forts.

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Budgetmöte med nämndernas ordföranden och med partiordföranden för de partier som
inte är representerade i styrelsen var den 17 december 2020.

Styrelsen beslutade den 21 december 2020, § 188
att

fastställa förvaltningsbudgeten till 42 659 tkr ,

att

uppdra till kansliet att revidera förvaltningsbudgeten med prioritering av
IT- budget inom förvaltningens befintliga budget.

Paragrafen justeras omedelbart
_________________

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 3 februari.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

11(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§3

Ekonomi – forts.

§ 3.3

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-10-22, § 142.4
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 162.3

Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2020, § 142.4
att

bereda ärendet vidare.
______________

Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 162.3
att

bereda ärendet vidare.
--------------

Budgetunderlag 2022-2024 ska framläggas till plenum
Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 3 februari.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

12(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§3

Ekonomi – forts.

§ 3.4

Årsredovisning 2020

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Föredragande: Barbro Rönnfors, Anita Kitok

Årsredovisning 2020 ska framläggs för plenum.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda förslaget vidare,

att

fastställa årsredovisningen vid styrelsesammanträde den 18 februari.

Sametinget föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§4

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Forskningspolitisk strategi
Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
- Plenumsprotokoll 2016-05-31—06-02, § 26.3
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, §§ 169,170
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 64
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, §§ 116.2, 125
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 180
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 230
- Projektplan
- Avtal
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 17
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21, § 14
- Delrapport/underlag
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 46
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 132
- Styrelseprotokoll 2010-10-28—30, §
- Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 36
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 64
- Styrelseprotokoll 220-06-09—10, § 89
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 120
- Projektplan
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 143
- Styrelseprotokoll 2020-11-09—11, § 163
- Sammanställning remissvar
Föredragande: Ulrika Hannu
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Anita Kitok
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.
Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt handlingsprogram för Sametinget. 1

Bakgrund:
Det samiska folket ska som urfolk ha självbestämmande i frågor som berör oss själva, bl a
genom Sametinget som ett folkvalt parlament. För närvarande saknas konsekvent
inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor. Sametinget har vid olika
tillfällen erbjudits möjlighet att delta i fördelning av forskningsmedel och därigenom
delvis kunnat styra forskning om samiska frågor.
Det finns ett behov för en tydlig politik från Sametinget i förhållande till forskning om
samiska frågor, bla. för att tydliggöra på vilken nivå det samiska folkets inflytande och

1

Vad vill vår nya styrelse arbeta för?, https://www.sametinget.se/115995.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§4

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Forskningspolitisk strategi– forts.
delaktighet förväntas ligga på, hur forskningens fokus ska utformas samt för att visa på
hur forskning inom samiska frågor ska utföras på ett för samer acceptabelt sätt.
Styrelsen beslutade den 12 – 14 november 2017, § 170
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet.
_______________

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut 2018-01-17 uppdragit åt Lars Wilhelm
Svonni att utarbeta ett förslag till forskningspolitiskt program.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att

bereda ärendet vidare.

_____________
Styrelsen beslutade den 12 – 14 juni 2018, § 125
att

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag.
___________________

Information och diskussion om det planerade arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 – 12 oktober 2018, § 180
att

uppdra till kansliet teckna avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
Styrelsen beslutade den 12 – 14 december 2018, § 230
att

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.
______________

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17
att

anta direktiv och projektplan enligt tecknat avtal.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17, föreslå Sametinget besluta
att

anta direktiven enligt förslag.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§4

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Forskningspolitisk strategi – forts.
Sametinget beslutade den 19 – 21 februari 2019, § 14
att

anta direktiven enligt förslag.

______________
Presentation av Charlotta Svonni angående delrapport till underlag för
forskningspolitiska handlingsprogrammet. Slutrapport ska avlämnas i juni månad 2019.
Styrelsen beslutade den 9 – 11 april 2019, § 46
att

lägga informationen till handlingarna .
_______________

Styrelsen beslutade den 9 – 13 september 2020, § 132
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

ge direktiv om att utforma strategi utifrån dokument

att

kansli upphandlar konsult för att utforma förslag till. strategi samt besvara
remissen regeringens forskningspolitik.

Styrelsen beslutade den 28 – 30 oktober 2020, § 156
att

uppdra till kansliet genomföra redaktionella ändringar utifrån lämnade
synpunkter,

att

därefter inlämna skrivelse.
____________

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2020, § 36
att

uppdra till kansliet att bereda förslag till projekt- och tidsplan.
____________

Styrelsen beslutade den 21 – 22 2002, § 64
att

anta projekt- och tidsplan enligt bilaga,

att

till styrgruppen utse Lars Miguel Utsi, Matti Berg och Jan Rannerud.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§4

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Forskningspolitisk strategi– forts.
Styrelsen beslutade den 27 augusti 2020, § 120
att

remittera förslaget till Sametingets partier, samiska riksorganisationer
och till de forskningsinstitutioner som berörs av samisk forskning,

att

remisstiden är till och med den 20 september 2020,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 20-22 oktober.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________

Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2020, § 143
att

revidera projektplanen enligt bilaga.
_________________

Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 163
att

bereda ärendet vidare.
______________

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 3 februari.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§5

Rennäringspolitisk strategi

./.

Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2017-10-12—13, § 39
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-01-09—10, § 12
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-03-12—13, § 33
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-09-28, § 67
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 45
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-03-26—27,§ 12
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-05-27, § 20
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-06-24,§ 38
- Förslag
- Remiss 2020-06-25, dnr 6.2.2-2020-945
- Begäran om anstånd från Sámiid Riikasearvi 2020-08-17
- Begäran om anstånd från Boazoeaiggadiid oktavuohta 2020-08-21
- Anstånd beviljad 2020-08-24
- Yttrande från Sámiid Riikkasearvi, 2020-08-25, dnr 6.2.2-2020-945
- Yttrande från Boazoeaiggadiid oktavuohta 2020-09-08, dnr 6.2.2-2020-945
- Yttrande från Sámiid Riikkasearvi 2020-08-08, dnr 6.2.2-2020-945
- Till ungdomsrådet, Inbjudan till dialog med rennäringsnämnden
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-09-16, § 48
- Yttrande från ungdomsrådet 2020-10-01
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-10-08, § 58
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 155
- Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 32
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 173
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-12-15-116, § 33
- Rennäringsnämndens protokoll 2021-01-13, § 3
- Rennäringsnämndens protokoll 2021-01-15, § 7
- Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige
Föredragande: Ulrika Hannu, Marita Stinnerbom

Rennäringsnämnden beslutade den 8 oktober 2020, § 58
att

anta och överlämna rennäringspolitiska strategin till styrelsen,

att

föreslå styrelsen anta rennäringspolitiska strategin,

att

föreslå styrelsen föreslå plenum anta rennäringspolitiska strategin,

att

styrelsen föreslår plenum fatta beslut om delegation till
rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för operativa insatser
utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Rennäringspolitisk strategi – forts.
Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2020, § 155
att

överlämna Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige –
till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige –
enligt bilaga.

att

delegera till rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för
operativa insatser utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en
region som berikar Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________
Sametinget beslutade den 24 -27 november 2020, § 32, att återremittera ärendet.
______________
Jan Rannerud vidhåller sitt yrkande från plenum den 24-27 november att ordet
självbestämmande ska bytas ut och motstter sig att självbestämmande för samebyar ska
tas upp i strategin.
Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 173
att

uppdra till rennäringsnämnden bereda ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Rennäringsnämnden beslutade den 15 – 16 december 2020. § 77
att

bereda ärendet vidare till sammanträdet i januari 2021

Paragrafen justeras omedelbart
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Rennäringspolitisk strategi – forts.
Rennäringsnämnden beslutade den 15 januari 2021, § 7

./.

att

anta och överlämna den reviderade rennäringspolitiska strategin till styrelsen,

att

föreslå styrelsen anta den reviderade rennäringspolitiska strategin,

att

föreslå styrelsen föreslå plenum anta den reviderande rennäringspolitiska
strategin,

att

styrelsen föreslår plenum fatta beslut om delegation till
rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för operativa insatser
utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar
Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________
Styrelsen beslutar
att

överlämna den reviderade Rennäringspolitisk strategin – Sápmi – en region som
berikar Sverige – till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige –
enligt bilaga.

att

delegera till rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för
operativa insatser utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en
region som berikar Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Paragrafen justeras omedelbart
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Eallinbiras - revidering
Dokument
- Plenumsprotokoll 2009-02-19--21, § 11
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, § 185
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 149
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 102
- Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 101
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 144
- Remiss till sametingspartierna och nämnderna 2020-11-20, dnr 1.3.2-2020-1643
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 12- 14 november 2017, § 185
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 149
att

uppdra till kansliet utvärdera och revidera livsmiljöprogrammet Eallinbiras.

____________
Information om den pågående revideringen av livsmiljöprogrammet.
Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, §102
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
____________

Information om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 – 10 juni 2020, § 101
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2020, § 144
att

översända förslaget till nämnderna och ungdomsrådet för yttrande ,

att

remittera förslaget till Sametingets partier,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2021.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

21(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§6

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

Eallinbiras - revidering
Styrelsen beslutar
att behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 3 februari.

Paragrafen justeras omedelbart
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§7

Sametingsordningen - revidering

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2015-02-17—19, § 11
- Presidieprotokoll 2019-02-01, § 11
- Presidieprotokoll 2019-04-26, § 11
- Presidieprotokoll 2019-09-17, § 5
- Presidieprotokoll 2019-11-06,§ 12
- Presidieprotokoll 2020-05-13, § 6
- Presidieprotokoll 2020-06-29, § 3
- Presidieprotokoll 2020-07-02, § 3
- Presidieprotokoll 2020-08-31, § 10
- Presidieprotokoll 2020-10-16, § 3
- Presidieprotokoll 2020-10-29, § 11.1
- Presidieprotokoll 2020-12-09, § 3
- Presidieprotokoll 2021-01-15, § 3
- Presidieprotokoll 2021-01-27, § 2
- Förslag
Föredragande: Paulus Kuoljok, Peter Engström

Presidiet beslutade den 15 januari 2021, § 3
./.

att

överlämna förslag till reviderad Sametingsordning till styrelsen,

att

föreslå styrelsen föreslå plenum att anta förslaget till reviderad
Sametingsordningen.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till reviderad Sametingsordning till plenum

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta förslaget till reviderad Sametingsordning.

Paragrafen justeras omedelbart
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Ungdomsrådets handlingsprogram - revidering
Dokument

./.

-

Plenumsprotokoll 2015-09-29—10-01, § 14
Ungdomsrådets protokoll 2020:2, § 7.2
Ungdomsrådets protokoll 2020:3, § 3
Ungdomsrådets protokoll 2020:6, § 7
Ungdomsrådets protokoll 2020:9, § 8
Förslag Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Föredragande: Marie-Louise Allas

Förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram har sin utgångspunkt i det
handlingsprogram som beslutades i plenum 2015. Nuvarande ungdomsråd har enbart
reviderat föregående handlingsprogram och skrivningar har diskuterats inom
ungdomsrådet som också haft ansvar för skrivande.
__________________
Ungdomsrådet beslutade 2020-11-10, § 8
att

anta ändringsförslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram gällande
text och bild enligt bilaga, med det tillägg som framkom på mötet.

att

därefter skicka förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram till
styrelsen för beslut i plenum

Paragrafen justeras omedelbart.

__________________________

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till reviderad ungdomspolitisk handlingsplan.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta förslag till reviderad ungdomspolitisk handlingsplan. Bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
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§9

Valärenden

§ 9.1

Giellagáldus språksektioner
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20—21, SPR s 21/2014
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
- Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13,§ 71
- SPR:s styrelseprotokoll 2018-05-15 sak 32/2018
- SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27, sak 75/2018
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 222.1
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 12.3
- SPR:s råd 2019-09-19, sak 4/2019
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30 § 152.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2019-12-16, sak 49/2019
- Plenumsprotokoll 2020-09-17, §§ 19-20

SPR:s råd har beslutat att Sámi Giellagáldus verksamhet ska fungera i enlighet med
pågående samarbetsavtal mellan sametingen och enligt nuvarande arbetsordning för
Sámi Giellagáldu. Språksektionernas ledamöter är utsedda med mandat till den 31
december 2020.
_________________

Styrelsen beslutade den 28 -10 oktober 2019, § 152.2
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse följande ledamöter till
Sámi Giellagáldu språksektioner för period 1 januari- 31 december 2021
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Sigbritt Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt Inger Sikku som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Sara Aira Fjällström som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Helena Omma som ledamot, Helena Kuhmunen Marakatt som ersättare
Irene Partapuoli som ledamot, Ann-Christin Marakatt som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

25(41)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§9

Valärenden – forts.

§ 9.1

Giellagáldus språksektioner – forts.
Styrelsen beslutar
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse följande ledamöter till
Sámi Giellagáldu språksektioner för period 1 januari- 31 december 2021
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Sigbritt Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt Inger Sikku som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Sara Aira Fjällström som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Irene Partapuoli som ledamot, Helena Kuhmunen Marakatt som ersättare
John Erling Utsi som ledamot, Nils Henrik Sikku som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 10

Remisser

§ 10.1

Remisslista

./.
./.

Dokument
- Remisslista januari- december 2020
- Remisslista januari 2021

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 11

Inbjudningar/Meddelande

§ 11.1

Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Samisk konsultationsordning
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 32.1
- Gjennomföring av konsultasjoner- Veiledning for Sametinget
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 49
Föredragande: Peter Engström

Sametinget har under förra regeringsperioden ställt krav på regeringen om att
Sametinget, organisationer och samebyar ska konsulteras i frågor som berör.
Sametinget har också haft svårt att få till möten med vissa statsråd och det behövs en
tydlig konsultationsordning på hur och vem Sametingets styrelseordförande och styrelse
bör träffa. Sametingets verksamhet är spridd på olika departement och det behövs goda
kontakter med statsråden.
Sametinget ska i sin tur konsultera det samiska folket, det finns inte inskrivit i förslaget till
”konsultation i frågor som rör samiska folket”. Sametingets plenum har beslutat att
förslag i stora frågor ska remissas det samiska civilsamhället men en konsultation innebär
att samråda, överlägga med civilsamhället.
Sametinget bör utforma en konsultationsordning inom Sametinget där det framgår hur
Sametingets styrelse och myndighet vill konsulteras och hur Sametinget ska konsultera
det samiska folket.
I förslaget ska framgå hur styrelsen, nämnderna och kansliet ska konsultera
organisationer, samebyar och det samiska folket.
För att bereda ärendet föreslår styrelsen att tjänst upphandlas.
______________
Styrelsen beslutade den 21 februari 2019, § 32.1
att

beslutar att kansliet bereder ärendet enligt ovan lämnat förslag.

Författningsförslaget som det får förstås efter att promemorian Ds 2017:43, Konsultation i
frågor som rör det samiska folket, remissbehandlades under hösten 2018 innebär att när
regeringen, en statlig förvaltningsmyndighet, ett landsting eller en kommun handlägger
ett ärende som kan få särskild betydelse för samerna ska konsultation ske före beslut i
ärendet. Konsultation ska ske med Sametinget som företrädare för det samiska folket. När
ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska konsultation även ske med samebyn.
Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn till dess
inriktning, ska även organisationen konsulteras. En konsultation mellan å ena sidan
Sametinget och å andra sidan en statlig förvaltningsmyndighet, ett landsting eller en
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Samisk konsultationsordning – forts.
kommun ska ske i den form Sametinget önskar. Förslaget i denna del innebär att den
statliga förvaltningsmyndigheten, landstinget eller kommun har sista ordet i fråga om
formen för konsultationen. Vad beträffar regeringens konsultationsskyldighet innebär
författningsförslaget att regeringen bestämmer på vilket sätt konsultationen ska
genomföras.
Som förslaget är utformat efter remissbehandlingen ska konsultationsskyldigheten inte
gälla för Sametinget. Det finns emellertid inget som hindrar att Sametinget – om behov
anses föreligga – ändå konsulterar berörda samiska intressenter och beaktar olika samiska
intressen som kan finnas i de ärenden som Sametinget handlägger. Det kan ske utan att
det är särskilt reglerat i en kommande lag om konsultation. Sametinget bör för detta
ändamål upprätta särskilda riktlinjer som anger när och hur sådana konsultationer ska
genomföras och i dessa riktlinjer också ange under vilka ekonomiska förutsättningar
samiska intressenter förväntas kunna delta i sådana konsultationer.
Den första delen i styrelsens beslut som eftersträvar en lösning på Sametingets problem
med att få till möten med vissa av statsråden är svår att reglera i Sametingets egna
styrdokument. Precis som det anförs i beslutet bygger sådana förutsättningar bland annat
på goda kontakter med statsråden. Därutöver finns befogad anledning att anta att
regeringen själv förbehåller sig rätten att avgöra inte bara på vilket sätt konsultationerna
ska genomföras (se författningsförslaget) utan även vem som företräder regeringen vid
sådana konsultationer.
Hur Sametinget själv vill konsulteras och hur Sametinget ska agera när Sametinget påtar
sig konsultationsskyldighet gentemot andra samiska intressenter bör lämpligen regleras i
egna riktlinjer för konsultationer med Sametinget och riktlinjer för Sametingets
konsultationer med andra samiska intressenter.
Riktlinjer för konsultation med Sametinget kan t ex innehålla följande2:
-

Inledning
Beskrivning av lag om konsultation och samrådsplikter enligt annan lagstiftning
Målsättning med konsultation
Konsultationslagens begränsningar, förhållningssätt till undantagen
Beskrivning av ärendeberedning och beslutsfattande i stat, landsting och kommun och
när Sametinget menar att konsultationer ska inledas
- Information och offentlighet
- Internt förankringsförfarande och vilka funktioner företräder Sametinget i olika
konsultationer (kopplas till nya bestämmelser i Sametingets arbetsordning)
- Konsultationsförfarandet: tidig information, skriftlig eller muntlig, förberedelser,
genomförandet, egen dokumentation, protokollföring, offentlighet et c
Jämför Gjennomføring av konsultasjoner, Veileder for Sametinget, Sámediggi

2
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Samisk konsultationsordning – forts.
- Konsultationsteknik (förhållningssätt, metod och agerande, intressefokus, objektiva
kriterier, partsförhållanden et c)
- Förfarandeordning när konsultation inte genomförts när enligt Sametingets
uppfattning konsultation borde ha genomförts

Riktlinjer för Sametingets konsultationer med andra samiska intressenter kan upprättas
särskilt eller ingå i riktlinjer som gäller all konsultation. Det får övervägas vad som blir
mest ändamålsenligt. När Sametinget uppträder som konsultationsskyldig myndighet
uppkommer emellertid vissa andra överväganden och avgränsningar som inte gör sig
gällande när Sametinget ska konsulteras. Sametinget behöver därför upprätta riktlinjer för
när konsultation ska medges (det kan vara lagens avgränsning eller någon annan) och ett
regelverk för ekonomisk ersättning för den som företräder ett annat samiskt intresse. För
det fall särskilda riktlinjer upprättas för Sametingets konsultationer med andra samiska
intressenter bör dessa innehålla flertalet av de ämnen som exemplifierats ovan.
Innehållsmässigt kan sådana riktlinjer omfatta följande:
-

-

Inledning
Beskrivning av lag om konsultation och samrådsplikter enligt annan lagstiftning
Beskrivning av och avgränsning i Sametingets konsultationsskyldighet
Målsättning med konsultation
Information och offentlighet
Internt förankringsförfarande och vilka funktioner företräder Sametinget i olika
konsultationer (kopplas till nya bestämmelser i Sametingets arbetsordning)
Konsultationsförfarandet: när ska samiska intressenter informeras, skriftligt eller
muntligt förfarande, förberedelser, genomförandet, egen dokumentation,
protokollföring, offentlighet et c
Konsultationsteknik (förhållningssätt, metod och agerande, intressefokus, objektiva
kriterier, partsförhållanden et c)
Ersättningsmöjligheter till andra samiska intressenter för genomförande av
konsultationer (nivåer, avgränsningar, schabloner, minimi- / takbelopp et c)
Dokumentation när Sametinget avvisat konsultation med andra samiska intressenter

Även om den nya regeringen står fast vid sin målsättning att lämna ett lagförslag om en
lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket är det ovisst hur lagen slutligen
kommer att se ut när den antas. Arbetet med att upprätta interna riktlinjer är till viss del
avhängigt de materiella reglerna i en sådan lagstiftning. Till störst del måste det anses
gälla riktlinjer för konsultation med Sametinget. Det hindrar emellertid inte att arbetet
ändå kan påbörjas i de avseenden som har bäring på t ex internt förankringsförfarande
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och konsultationsteknik och att arbetet i så fall får avvakta i de delar som har tydligare
koppling till de materiella reglerna. Vad avser riktlinjer för Sametingets konsultationer
med andra samiska intressenter förhåller det sig annorlunda. Även om vetskap om de
materiella reglerna skulle underlätta arbetet med dessa riktlinjer är det inte en nödvändig
vetskap. Kansliet föreslår därför att kansliet uppdras att i första hand påbörja arbetet med
riktlinjer för Sametingets konsultationer med andra samiska intressenter och att styrelsen
informeras löpande under arbetets gång.
_______________

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 49

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

_______________
Regeringen beslutade den 17 december 2020 om en lagrådsremiss som innehåller förslag
på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska
folket, en så kallad konsultationsordning.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare med inriktning att samiskt
inflytande motsvarar internationell standard för urfolksrätt.
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Rapport om hälsokonsekvensbedömning
Dokument:
”Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en”, rapport om hälsokonsekvensbedömning med
anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi.
- Hälso, äldre- och idrottsnämndens protokoll 2020-12-15, § 43
Föredragande: Marie Louise Allas

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden tar del av rapport om hälsokonsekvensbedömning
(HKB) med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok / Kallak. Syftet med
denna studie var att utforska potentiella hälsoeffekter bland medlemmar i Jåhkågasska
tjiellde, med anledning av en eventuell gruvetablering. Rapporten beskriver själva
metoden, HKB, som är rekommenderad metod av Folkhälsomyndigheten.
Resultatet av studien omfattade såväl litteraturöversikt och gjorda intervjuer. I rapporten
diskuteras några av studiens huvudresultat under rubrikerna ”Otillräcklig forskning”
samt ” Hälsoeffekter med anledning av den eventuella gruvetableringen”. En slutsats i
rapporten är att HKB är ett tillämpbart verktyg som kan användas till olika typer av
utvecklingsprojekt där lokalbefolkningens hälsa riskerar att påverkas. Avslutningsvis ges
fyra rekommendationer.

______________________
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade 2020-12-15, § 43
att

föreslå styrelsen ta del av rapporten,

att

föreslå styrelsen att arbeta för att hälsokonsekvensbedömning blir praxis
reglerad i lag.

______________________

Styrelsen beslutar
att

socialkonsekvensbeskrivning blir praxis i lagstiftning ska inarbetas
i arbetet med översyn av rennäringslagen,

att

det ska inarbetas i Sametingets policydokument.
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Styrgrupp – nationell strategi inom området psykisk ohälsa och
suicidprevention - information
Dokument
- Från Socialdepartementet Regeringsbeslut 2020-07-30, dnar 1.38-2020-1074
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 135
- Förslag projektplan

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
ett tjugotal berörda myndigheter – däribland Sametinget inkomma med underlag inför en
kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 12,5
miljoner kronor avsätts för uppdraget under 2020.
Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla
insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målsättningen är att stärka den
statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att
öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs inom området
av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.
Under 2020 avsätter regeringen totalt 12 500 000 kronor för genomförandet av uppdraget.
Av dessa medel får Folkhälsomyndigheten respektive Socialstyrelsen använda 1 000 000
kronor vardera. Övriga myndigheter får använda 500 000 kronor vardera.
Ekonomisk redovisning ska ske senast 31 mars 2021.
Styrelsen beslutade den 21 – 23 september 2020, § 135

./.

att

utse en styrgrupp bestående av Marita Stinnerbom och Anders Kråik,

att

godkänna projektplan.
_________________

Information lämnas angående pågående arbetet.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Begäran om extra plenum
Föredragande: Per-Olof Nutti, Anita Kitok

Regeringen avser att besluta om nordisk samekonvention under våren.

Styrelsen beslutar

§ 16

att

hos presidiet begära extra plenu angående nordisk samekonvention

att

hos regeringen begära medel för genomförande av extra plennum.

Gränsöverskridande renskötsel
Dokument
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 29
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § x
- Styrelseprotokoll 2017-10-04, § 154
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, §§ 159, 188
- Styrelseprotokoll 2017-12-20—21, § 204
- Styrelseprotokoll 2018-01-15—17, § 7
- Inbjudan till första möte 2018-01-30, dnr 1.2.6-2018-179
- Inbjudan till uppföljningsmöte 2018-02-07, dnr 12.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 27
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13,§ 59
- Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 113
- Styrelseprotokoll 2019-06-12—14, § 122
- Styrelseprotokoll 2020-02-23--24, § 54
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 68.3
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11,§ 179
- Styrelseprotokoll 2020-12-21, § 192
Föredragande: Per-Olof Nutti, Marita Stinnerbom

Diskussion med anledning av att Norge avbryter förhandlingarna angående
renskötselkonventionen.
Styrelsen beslutade den 4 oktober 2017, § 154
att

uppvakta Näringsdepartementet i ärendet.

________________
Styrelsen beslutade den 12—14 november 2017, §§ 159, 188
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Gränsöverskridande renskötsel – forts.
att

ta upp frågan i samband med myndighetsdialogen med lantbruksminister
Sven-Erik Bucht den 6 december.

__________________
Sametinget i Sverige planerar till första inledande möte rum med Sametingen och de
samiska riksorganisationerna fortsätta förhandlingarna.
Styrelsen beslutade den 20 – 21 december 2017, § 204
att

uppdra till styrelseordföranden sammankalla och bereda det första mötet,

att

styrelseordföranden och Anders Kråik deltar i mötet.

Paragrafen omedelbart justerad
__________________
Styrelseordföranden har inbjudit representanter från Sametinget i Norge, Norske
Reindriftsamers Landsforbund, Samernas Riksförbund och Renägarförbudnet till ett första
möte angående renskötselkonventionen fortsatta process äger rum den 30 januari 2018 i
Oslo.
Styrelsen beslutade den 15- 17 januari 2018, § 7
att
lägga informationen till handlingarna.
_______________
Styrelseordföranden lämnar information från det första mötet i Oslo angående
renskötselkonventionens fortsatta process samt från uppföljningsmötet som
ägde rum den 7 februari i Staare.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 27
att
lägga informationen till handlingarna.
_________________
Styrelseordföranden informerade om gemensamma skrivelsen från Sametingen i Norge
och Sverige, Samernas Riksförbund samt Norske Reindriftsamers Landsforbund som
överlämnades till näringsminister Sven-Erik Bucht den 9 februari i Staare med begäran
om
gemensamt möte med ansvariga ministrar för respektive regering.
Vid överläggningar på Näringsdepartementet den 28 mars dryftades återigen ärendet.
Styrelsen beslutade den 11- 13 april 2018, § 59
att
lägga informationen till handlingarna.
____________________
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Gränsöverskridande renskötsel – forts.
Överläggningar med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska ske den 4 juli om
bl a renskötselkonventionen.
_________________
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2020, § 122
att

lägga informationen till handlingarna.
_________________

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 Sápmi. 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 områdesprotokollen
fortfarande var med i förslaget. Han ger även förslag att bestämmelsen i 49 §
områdesprotokollet inte ska gälla som svensk lag utan ger förslag att - Trots att inte alla
berörda samebyar samtyckt till den tillfälliga omfördelning av renbetesmarker som
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Gränsöverskridande renskötsel – forts.
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
områdetsprotokollen vill framhålla nödvändigheten av samisk konsensus och samtycke
till konventionens innehåll, särskilt i förhållande till områdesprotokollet. 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
att fullgöra förvaltningsuppgifter. Förlängningslagen måste anses strida mot
laglighetskravet i artikel 1 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll om skydd för
egendom.

Med anledning av ovanstående så strider Sametingets plenumsbeslut 2013-10-22-24
§ 29 mot det nya rättsläget och ska därför undanröjas.
Sametinget beslutade den 23 -24 mars 2020, § 54
att

uppdra till Sametingets arbetsgrupp inbjuda Sámiid Riikkasearvi/Samernas
Riksförbund (SSR) och Boazoeaigadiid oktavuohta/Renägarförbundet (BEO/RÄF)
till möte om gränsöverskridande renskötsel,

att

föreslå presidiet anordna seminarium om Talmadomen och dess betydelse för
gränsöverskridande renskötsel.
____________

Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 179;
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträde den 21 december.
______________
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Gränsöverskridande renskötsel – forts.
Styrelsen beslutade den 21 december 2020, § 169
att

bereda ärendet ytterligare till styrelsesammanträdet i januari 2021.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Styrelsen beslutar
att

§ 17

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 3 februari.

Översyn av rennäringslagstiftningen
Dokument
- Från Näringsdepartementet. Inbjudan till möte. 2020-09-04, dnr 6.2.6-2020-1188
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 137
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 177
Föredragande: Per-Olof Nutti

Näringsdepartementet inbjuder till möte om översyn av rennäringslagstiftningen
den 7 oktober 2020..

Styrelsen beslutade den 21 – 23 september 2020, § 137
att

tacka nej till inbjudan daterad 2020-09-04 och 2020-09-18,

att

hos Näringsdepartementet begära separat möte,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.
______________

Styrelseordföranden informerar om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda förslag till skrivelse.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Rennäringens krissituation i Norrbotten
Föredragande: Per Olof Nutti, Marita Stinnerbom

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 situation 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 hur Länsstyrelsen och Sametinget tillsammans kan finna åtgärder
för att hjälpa länets samebyar.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till rennäringsnämnden arbeta vidare med frågan.
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§ 19

Strategi för pandemisk beredskap - direktiv

./.

Dokument
- SPR styrelseprotokoll 2020-10-30, sak 76/2020
- Styrelseprotokoll 2020-12-09-11, § 181
- Styrelseprotokoll 2020-12-21, § 189
- Direktiv

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. Besluten 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 beslutade den 30 oktober 2020:
att

godkänna arbetsgruppens mandat och och grundar en arbetsgrupp för
beredning av 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) meddelar sin medlem så snart som möjligt.
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.
______________
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Strategi för pandemisk beredskap – forts.
Styrelsen beslutade cen 9 – 11 december 2020, § 162.2;
att

behandla ärendet vid styrelseammanträdet den 21 december 2020.
______________

Styrelsen beslutade den 21 december 2020, § 189
att

utse styrelseledamot Matti Berg och
från kansliet Marie Louise Allas,

att

bereda förslag till direktiv till styrelsesammanträdet i januari 2021.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar
./.

att

anta direktiv enligt bilaga,

att

uppdra till SPR:s arbetsgrupp att arbeta vidare utifrån direktivet.
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