ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
§§ 57 - 60
Stivra/Styrelsen
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Video-/telefovdnačoahkkin/
Video-telefon
2021-04-20--21

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Báiki ja áigi /Plats och tid

Video-/telefon
2021-04-20; kl 08.30 – 16.25
2021-04-21; kl 08.30 – 14. 25

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande 57, 58.2-60, 62, 65-69
Lars-Miguel Utsi, vicce ordförande §§ 58.1, 63-64
Matti Berg, §§ 57, 58.2-60, 62, 65-69
Anders Kråik
Jan Rannerud
Marita Stinnerbom

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande /

Anita Kitok,stf kanslichef
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef §§ 58.2, 67, 69
Peter Grönlund, avdchef administration och ekonomi, § 58.2
Ingela Nilsson näringschef, § 58.2
Ingegerd Vannar tf språkchef, § 58.2
Susanne Idivuoma, kulturchef, § 58.2
Ulrika Hannu, utredare, §§ 60, 65
Marie Enoksson, kommunikatör, § 65
Ylva Holmberg, projektledare, § 66.1
Peter Engström, verksjurist, § 66.2
Matilda Månsson, jurist §§ 68.1--3
Stefan Forsmark, handläggare, § 69
Siri Persson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

57 - 70

Dárkkisteaddji /Utses att justera

Anders Kråik

Vuollaičallosat/
Underskrifter čálli
sekreterare

………………………………………………….,
Siri Persson

ságadoalli
ordförande

………………………………………………….
Per Olof Nutti

varra ságadoalli
Vice ordförande

………………………………………………….
Lars Miguel Utsi
§§ 58.1, 61, 62-63

dárkkisteaddji
justerare

………………………………………………….
Anders Kråik

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

2(26)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21
.
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána /Organ

Sámedikki stivra/ Sametingets styrelse

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2021-04-20--21

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

Vuolláičála /Underskrift

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

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sámedikki hálddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 57

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan enligt nedan:
tillägg:
§ 68 Internationella frågor
§ 68.1 Information om CBD
§ 68.2 Information omNordisk samekonvention
§ 68.3 Permanent Forum
§ 69 Remiss; Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
utgår:
§ 58.3 Ev rapporter från övriga förtroendevalda
§ 58.4 Ev ordförandebeslut
§ 61 M 536 – Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik

att

ändra rubriken § 67 till Uppföljning av mötet med näringsminister Ibrahim Baylan

att

justera paragrafnumren därefter,

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 57 Föredragningslista och justerare
§ 58 Rapporter och information
1. Styrelseordföranden och styrelseledamöters rapporter
2. Chefsrapporter och information från kanslichef
3. Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4. Ev Ordförandebeslut
§ 59 Ekonomi
1. Budgetuppföljning per 31 mars
§ 60 Lokalprogrammet parlamentsbyggnaden
§ 61 M 536 – Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik
§ 62 Valärenden
1. Ledamot och ersätare i Ájttes styrelse
§ 63 Remisser
1. Remisslista

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 57

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Föredragningslista och justerare – forts.
§ 64 Inbjudningar/meddelanden
1. Inbjudningar/meddelande lista
§ 65 Regeringsuppdraget; jämställdhet i det samiska samhället
§ 66 Förfrågan om att få använda Sametingsröstlängden inom ramen för
Demokratiprojktet – ungas deltagande i demokratiska processer
§ 67 Uppföljning av ministermötet med näringsminister Ibrahim Baylan
§ 68 Internationella frågor
§ 68.1 Information om CBD
§ 68.2 Information omNordisk samekonvention
§ 68.3 Permanent Forum
§ 69 Remiss; Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
§ 70 Strategi för pandemisk beredskap
att

utse Anders Kråik till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 58

Rapporter och information

§ 58.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2021-04- Styrelseledamöters rapporter 2021-04
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

§ 58.2

Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2021-04Föredragande: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn, Ingegerd Vannar

Rapporterna föredras både skriftligen och muntligen.

Styrelsen beslutar
att

§ 58.3

lägga informationen till handlingarna.

Ev rapporter från övriga förtroendevalda

Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 1.

§ 58.4

Ordförandebeslut

Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 1.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 59

Ekonomi

§ 59.1

Budgetuppföljning per 31 mars 2020

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 mars 2020
Föredragande; Peter Grönlund, Anita Kitok

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 60

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Lokalprogrammet parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion nr 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dnr 2011-1505
- Plenumsprotokoll 2008-05-20—22, § 33.1
- Styrelseprotokoll 2010-08-25—27, § 172
- Styrelseprotokoll 2010-12-07—09, § 253
- Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
- Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
- Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
- Svar från Statens fastighetsverk 2011-04-18, dnr 2010-1605
- Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
- Styrelseprotokoll 2012-06-25—26, § 152.6
- Styrelseprotokoll 2012-09-25—27, § 220.6
- Plenumsprotokoll 2012-10-23—26, § 48.6
- Plenumsprotokoll 2013-02-19—21, § 10.1
- Styrelseprotokoll 2013-09-24—26, §§ 114, 125.1.1
- Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
- Styrelseprotokoll 2014-01-21—23, § 10
- Styrelseprotokoll 2014-04-09—11, § 53
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 77
- Styrelseprotokoll 2014-06-24—25, § 93
- Styrelseprotokoll 2014-08-26—27, § 111
- Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
- Styrelseprotokoll 2014-12-09—11, § 166
- Styrelseprotokoll 2015-01-20—21, § 6
- Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
- Styrelseprotokoll 2015-09-09, § 210
- Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
- Skrivelse från Kiruna kommun 2015-09-25
- Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
- Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
- Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
- Plenumsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
- Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 108
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
- Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr 1.1.2-2016-1002
- Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
- Sammanställning
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—13, § 135
- Skrivelse från Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dnr 2.7.4-2015-184
- Styrelseprotokoll 2017-12-20—21, § 202
- Skrivelse från Umeå kommun 2017-12-21,
- Styrelseprotokoll 2018-01-15—17, § 13
- Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 50
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 61
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 147

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 60

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Lokalprogrammet parlamentsbyggnaden – forts.
Dokument forts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 164
- Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 8
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21, § 10
- Styrelseprotokoll 2019-04—09, § 41
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 98.1
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 124
- Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 47
- Styrelseprotokoll 2020-10-20-22, § 142.2
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 161.5
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 40
Föredragande: Ulrika Hannu

Styrelsen beslutade den 23-24 april 2020, § 47
att

uppdra till kansliet inlämna skrivelse till regeringen med ansökan om medel för
att genomföra uppdatering av gällande lokalprogram för Sametingets
parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutade den 20-22 oktober 2020, § 142.2
att

finansiera en revidering av lokalprogrammet för parlamentsbyggnaden.

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december, § 161.5
att

lägga informationen till handlingarna.
___________

Reviderat lokalprogram för Sametingets parlamentsbyggnad
År 2006 vann förslaget ”Badjaneapmi” av Murman arkitekter tävlingen om Sametingets
parlamentsbyggnad. Tävlingsförslaget togs fram för en lokalisering i Kiruna och utifrån ett
lokalprogram framtaget av Statens Fastighetsverk och Sametinget. Under 2019 beslutade
Sametingets plenum att parlamentsbyggnaden ska lokaliseras till Östersund. Där har några
olika tomtförslag förts fram i samband med styrelsens studiebesök tillsammans med Murman
arkitekter och Östersund kommun under hösten 2019.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 60

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Lokalprogrammet parlamentsbyggnaden – forts.
För att kunna gå vidare med tomtutredning i Östersund, behövde lokalprogrammet revideras
och under 2020 har Sametingets styrelse finansierat en revidering av lokalprogrammet för
parlamentsbyggnaden utifrån offert på 350 000 SEK från Murman arkitekter. Revideringen
genomfördes utifrån förutsättningar i verksamheterna idag och beräknade framtida
utvecklingsmöjligheter, se bilagor: Lokalprogram Sametinget Östersund samt Programskiss.
Nästa steg i processen är en tomtutredning för tomtalternativen i Östersund samt
kostnadsberäkning av parlamentsbyggnaden, samt därefter inlämning av hemställan om
finansiering av projektet till regeringen. För både tomtutredning och kostnadsberäkning krävs
finansiering och genomförs lämpligtvis i samarbete med Murman arkitekter, Statens
Fastighetsverk och Östersund kommun.
________________
Hans Murman och Molly Möller från Murmans arkitekter presenterade det reviderade
lokalprogrammet.

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2021, § 40
att

bereda ärendet vidare.
__________________

Det reviderade lokalprogrammet framlades till styrelsen.

Styrelsen beslutar

§ 61

att

anta det reviderade lokalprogrammet,

att

uppdra till styrelseordföranden och kansliets representant tar kontakt med Östersund
kommuns kommunalråd för vidare beredning i ärendet.

M 536 – Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Ärendet utgår, se § 57.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 62

Valärenden

§ 62.1

Val av ledamot och ersättare i Ájttes styrelse
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 71.5
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2018-05-24, dnr 1.1.1-2018-615

Sametinget ska nominera ledamot och ersättare till Ájttes styrelse för mandatperioden
2021-2023.
Under innevarande mandatperiod har Ingrid Inga varit ledamot och Märgge Margareta Uttjek
ersättare.

Styrelsen beslutar
att

föreslå Ingrid Inga till ledamot och Mari-Ann Nutti till ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 63

Remisser

§ 63.1

Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari - mars 2021

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 64

Inbjudningar/Meddelande

§ 64.1

Inbjudningslista och meddelanden

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

styrelseordföranden deltar vid digitalt frukostseminarium den 28 maj anordnat av
Diversity Charter Sweden,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 65

Regeringsuppdraget; Jämställdhet i det samiska samhället

./.

Dokument
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2019-06-13, dnr 1.3.8-2019-821
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 128
- Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 51
- Delrapport
- Styrelseprotokoll 2021-02-18, - 24, § 30
- Rapport
Föredragande: Ulrika Hannu

Regeringen uppdrar åt Sametinget att kartlägga och analysera det samiska samhället
ur ett jämställdhetsperspektiv.
Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2020 och slutredovisas den 31 oktober 2020 till
Regeringskansliet .
_______________
Styrelsen beslutade den 9 – 11 september 2019, § 128
att

fastställa projektplan samt ge styrelseordförande i uppdrag att i samråd med
kansliet godkänna eventuell revideringar av budgetposterna.
_____________

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2020,§ 51
att

anta delrapporten.
_________________

Styrelsen beslutade den 18, - 24 februari 2021, § 30
att

bereda ärendet vidare.
__________________

Styrelsen beslutar
./.

att

anta rapporten enligt bilaga,

att

inlämna rapporten till Kulturdepartementet,

att

uppdra till kansliet bereda förslag på implementering av rapportens förslag
på åtgärder.

Paragrafen justeras omedelbart
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 66

Förfrågan om att få använda Sametingsröstlängden

§ 66.1

Från Demokratiuppdraget– ungas deltagande i demokratiska processer

./.

Dokument:
- Skrift ” Ung och delaktig”
Föredragande: Ylva Holmberg

Skriften ”Ung och delaktig” togs fram inom ramen för demokratiuppdraget 2020, med syftet att
enligt regeringsuppdraget ”genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att
stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess
beslutsprocesser, samt i det offentliga samtalet.”
Skriften bygger på intervjuer genomförda av projektledaren med aktörer som ger olika
perspektiv på demokrati i det samiska samhället. Intervjuer är bl.a. gjorda med Sametingets
talman, Sametingets folkrättsjurist, Nuorats chefredaktör, Sáminuorras ordförande m.fl. Därtill
uppmärksammas också den samiska rösträttshistorien, samt sanningskommissionen. Skriften är
aktuell i tid och aktuell i samband med ett val.
Skriften togs fram av projektledaren och i arbetet med slutfasen skedde samarbete med
Sametingets kommunikatör. Skriften är framtagen i 3000 ex. och avsikten har varit att kunna
distribuera en del av dessa i samband med sametingsvalet, för att nå unga. Samtal har skett i
styrgruppen, kring utskick t.ex. till mötesplatser för unga samer, samt till Sametingets röstlängd
(förslagsvis till personer 18-24 år, alt. 18-30 år).
Sametinget har under våren undertecknat ”Deklaration för stark demokrati” och ett utskick till
unga skulle ligga väl i linje med de åtaganden som Sametinget genom undertecknande från
styrelseordförande åtagit sig att genomföra under 2021, i samband med demokratins 100årsjubiléum.
Ett sådant utskick kräver ett godkännande från styrelsen. Förslaget är därför att möjliggöra ett
utskick från demokratiuppdraget till unga personer i Sametingets röstlängd inför
Sametingsvalet 2021.

Styrelsen beslutar
att

bifalla begäran.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

§ 66

Förfrågan om att få använda Sametingsröstlängden – forts.

§ 66.2

Från Stockholms universitet – forskningsprojekt Sametingsval 2021
Föredragande: Peter Engström

I samband med valen till Sametinget i maj 2013 samt i maj 2017 har väljarundersökningar
genomförts av undertecknad forskargrupp. Undersökningarna har bland annat resulterat i två
publikationer Sametingsval. Väljare, partier och media (2016) samt Sametingsval 2017.
Självbestämmande, identitet och förvaltningen av naturresurser i Sápmi (2021). Resultaten av
undersökningarna har vid flera tillfällen presenterats för Sametingets politiker, senast vid ett
digitalt seminarium den 30 mars 2021. Vid seminariet framfördes önskemål från bl.a.
styrelseordförande Per-Olof Nutti om att uppföljande väljarundersökningar genomförs efter
valet 2021.
Finansiering för en uppföljande undersökning i samband med 2021 års Sametingsval har
erhållits till projektet Sametingsval 2021 med finansiering av Mittuniversitet och Stockholms
universitet. Väljarundersökningen och enkäten kommer att utformas som tidigare studier för att
kunna jämföra utvecklingen över tid (med frågor om t ex valdeltagande, politiskt förtroende,
om valrörelsen etc). Vi planerar också att lägga till ett nytt frågebatteri: om hur upplevd
diskriminering påverkar politiskt deltagande och politiska attityder.
I projektet ingår forskare från Umeå universitet (Camilla Sandström), Mittuniversitetet (Stefan
Dahlberg) och Stockholms universitet (Ulf Mörkenstam, projektledare och Ragnhild Nilsson)
och undersökningen är del av ett samarbete med det norska forskningsprojektet Sametingsvalg
2021, som finansieras av det norska Sametinget. Väljarundersökningarna genomförs som
enkätundersökningar där urvalet baseras på personer från Sametingets röstlängd.
Referensgrupp till de tidigare projekten har varit Sametingets valnämnd och vi önskar att detta
är möjligt även denna gång.
Vi anhåller med denna skrivelse om att få använda Sametingets fastställda röstlängd 2021 för
att genomföra denna uppföljande väljarundersökning. Studiens upplägg och genomförande
följer Etikprövningslagen och undersökningen prövas av Etikprövningsmyndigheten, vilket ställer
stränga krav på hur upplysningar från enskilda personer får användas gällande bland annat
frivillighet och anonymitet. Enkäten avses att sändas ut strax efter valdagen den 16 maj.

Styrelsen beslutar
att

bifalla begäran.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 67

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6
2021-04-20--21

Uppföljning av mötet med näringsminister Ibrahim Baylan
Dokument
-

Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 180
Styrelsemöte 2021-03-23—24, § 57

Föredragande: Marita Stinnerbom

Med anledning av bl a den kommande utredningen av rennäringslagen
(skogsvårdslagen), betänkande av Skogsutredningen 2019 samt Sveaskogs
avverkningsplaner på samebyars marker diskuteras behov av möten med ansvariga ministrar.
Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 180
att

begära möten med landsbygdsminiser Jennie Nilsson, miljöminister Isabella
Lövin samt näringsminister Ibrahim Baylan

att

uppdra till kansliet bereda underlaget och tillägga FNs
rasdiskrimineringskommittes kritik mot Sverige.

Möte med näringsminister Ibrahim Baylan ägde rum den 16 mars.
Diskussion hur följa upp ärendena som avhandlades vid mötet.
Styrelsen beslutade den 23- 24 mars 2021, § x
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

uppdra till styrelseordföranden underteckna skrivelsen.
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§ 68

Internationella frågor

§ 68.1

Information CBD

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 51
- Artikel

Föredragande: Matilda Månsson

Nytt ramverk om biologisk mångfald
Förberedelserna inför förhandlingarna kring det nya globala ramverket för biologisk mångfald
(Global Biodiversity Framework, GBF – även kallat post-2020ramverket) inom ramen för CBD
fortsätter. Sametinget arbetar aktivt inom den svenska delegationen för att Sverige och EU ska
driva urfolksrelaterade frågor i förhandlingarna och förser Sverige med expertis kring
urfolksfrågor kopplat till bl.a rättigheter, traditionell kunskap och sedvanebruk.
Under februari och mars har informella möten hållits i CBD:s tekniska undergrupp (SBSTTA)
och undergrupp för implementering (SBI). Sametinget har följt mötena med representant i
Sveriges delegation och varit med och tagit fram svensk förhandlingsinstruktion. Urfolks
perspektiv och prioriteringar lyftes under flera agendapunkter och flera länder underströk
betydelsen av att urfolksfrågor integreras som en tvärgående fråga i det kommande ramverket
och behovet av att stärka urfolks deltagande i det fortsatta genomförande arbetet.
I nuvarande utkastet till nytt globalt ramverk finns flera luckor att fylla vad gäller urfolksfrågor.
Bland annat saknas skrivningar om urfolks markanvändning, hållbart sedvanebruk och
traditionella kunskap i flera centrala mål. Bland annat vad gäller skyddade områden (mål 2),
hållbart nyttjande av biologisk mångfald (mål 4 och 8). När det gäller de mål som motsvarar
tidigare aichimål 18 om traditionell kunskap om deltagande (mål 19 och 20) saknas centrala
element såsom FPIC och skrivelser om att traditionell kunskap ska värderas lika värdefull som
vetenskap och annan kunskap. Dessa mål är i nuläget alltså svagare i sin formulering än
tidigare mål, vilket har uppmärksammats av flera länder och regioner (inklusive Sverige,
Danmark, EU, Australien m.fl.). Målen kommer revideras till nästa utkast.
För att följa upp genomförandet av det nya ramverket kommer ett övervakningsramverk med
indikatorer antas. Det har föreslagits att en teknisk expertgrupp ska tillsättas för att arbeta
vidare med indikatorerna. Under det informella mötet betonades från flera håll att
urfolksrepresentanter och traditionell kunskap måste finnas representerade i gruppen.
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§ 68

Internationella frågor – forts.

§ 68.1

Information CBD – forts.
Utkomsterna från de informella mötena kommer att behandlas vidare vid formella
förhandlingsmöten under året. Diskussioner pågår fortfarande kring tidsplanen. Mest troligt
kommer förhandlingsmöten (SBI 3 och SBSTTA 24) äga rum i digitalt eller
hybridformat (tidigast maj/juni). Därefter behöver sekretariatet sex veckor för att ta fram ett
nytt utkast till ramverk med justerade målformuleringar att förhandlas vid OEWG 3 (tidigast
augusti) för att slutligen förhandlas och beslutas vid COP 15 (tidigast november).
Gemensam position och uttalande inom SPR
Sametinget i Norge har, i egenskap av ordförande i SPR, lyft frågan om att anta en gemensam
position och/eller uttalande om det nya ramverket. Ett möte på tjänstemannanivå mellan de tre
sametingen hölls den 1 mars 2021. Vid mötet föreslogs att en mera generell gemensam position
utifrån diskussioner och underlag från arktiskt caucus tas fram till slutet av juni och att denna
kompletteras när det nya utkastet till ramverket presenterats. Vidare att, utifrån den
övergripande positionen, ett mer detaljerat uttalande presenteras för antagande vid den
kommande samiska parlamentarikerkonferensen i augusti. Förslaget behöver förankras
politiskt i respektive sameting innan vidare arbete.
Artikel till tysk naturtidskrift
Sametinget har fått förfrågan från tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket (Bundesamt für
Naturschutz, BfN) att bidra med en artikeltext om urfolks roll i CBD och ambitioner kring det
nya ramverket till deras tidskrift ”Natur und Landschaft" https://www.natur-undlandschaft.de/de . Tidskriftens juni-nummer kommer fokusera särskilt på pågående process
med det nya ramverket och i detta sammanhang vill BfN särskilt belysa urfolks roll inom CBD,
urfolks betydelse för och bidrag till bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald. Artikeln kommer utöver en global utblick utgå från ett samiskt perspektiv och
behandla samisk syn på och förståelse av naturen och prioriteringar kring innehållet i det nya
ramverket. Ett första utkast av artikeln ska vara färdigt den 26 mars.
Samarbete inom arktiskt caucus
Arctic caucus är en samarbetsgrupp bestående av sametingen, samerådet och inuit circumpolar
council. Sametinget fortsätter att delta aktivt i arktiskt caucus regelbundna möten för att
diskutera relevanta dokument och samordna inspel till CBD:s sekretariat och urfolkscaucus.
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§ 68

Internationella frågor – forts.

§ 68.1

Information CBD – forts.

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2021, § 51
att

Sametinget stödjer att ett gemensamt samiskt positionspapper kring förhandlingarna
om det nya globala ramverket för biologisk mångfald tas fram inom SPR samt att
presentera ett politiskt ställningstagande/uttalande för antagande vid kommande
parlamentarikerkonferens.

att

uppdra åt kansliet att delta i arbetet och hålla styrelsen informerad under arbetets gång
och vid behov inhämta återkoppling från styrelsen,

att

Sametinget bidrar med en artikeltext till tidskriften Natur och Landschaft i enlighet
med kansliets förslag6,

att

lägga övrig information till handlingarna.
________________

Information lämnas angående förberedelserna inför digitala förhandlingarna som ska ske under
tiden 3 maj till mitten av jumi månad
Presentation av artikeltexten.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 68

Internationella frågor – forts

§ 68.2

Information om Nordisk samekonvention
Dokument
- Bidrag till Samiskt parlamentariskt råd, regeringsbeslut 2012-09-12
- SPR-S protokoll 2012-10-18
- Plenumsprotokoll 2012-10-23, § 44
- SPR-S protokoll 2012-12-09
- Styrelseprotokoll 2013-04-19, § 56
- PM 2013-04-14 - Arbetsdokuemnt/Nordisk samekonvention, Sara Larsson och Lars-Anders Baer
- Notat 2013-04-23 Samarbeid og forankring av arbeidet med samekonvensjonen i SPR
- Styrelseprotokoll 20143-05-02, § 70
- Styrelseprotokoll 2013-08-27, § 109
- Styrelseprotokoll 2013-09-24--26
- Styrelseprotokoll 2015-08-31, § 207
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, §11
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 25
- Bilaga – nordisk samekonvention
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 10
- Remiss angående nordisk samekonvention 2017-03-03, dnr 1.2.2.2017-315
- Plenumsprotokoll 2017-08-28, - 29,-09-01, § §9
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, § 163
- SPR styrelseprotokoll sak SPR s 30/2017
- Styrelseprotokoll 2017-12-20—21, § 203
- Styrelseprotokoll 2018-01-15—17, § 6
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 58
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 98
- Styrelseprotokoll 2018-05-22, § 17
- SPR s 35/2018, 2018-05-31
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 121
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 53
- Underlag för fortsatt process

Föredragande: Matilda Månsson

Bakgrund
För att komma vidare i processen med att anta Nordisk Samekonvention har
kulturdepartementet lyft frågan om möjligheten att, istället för en omförhandling av
konventionstexten, upprätta ett särskilt dokument eller ingå en särskild överenskommelse i
tillägg till konventionen som ska klargöra hur konventionen är avsedd att tolkas i de delar där
SPR har föreslagit ändringar. Detta i enlighet med bestämmelserna i Wienkonventionen om
traktaträtt (artikel 31).
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§ 68

Internationella frågor – forts.

§ 68.2

Information om Nordisk samekonvention – forts.

Möte med tjänstepersoner från kulturdepartementet och utrikesdepartementet
Den 18 december deltog personal från kansliet på möte med tjänstepersoner från
kulturdepartementet och utrikesdepartementet för att få mer information om innebörden av
departementets förslag att anta ett tolkningsdokument (protokollsanteckning) som alternativ till a
öppna upp förhandlingar om befintlig text i NSK.

Frågor som diskuterades var bl.a.
- förhållandet mellan konventionstext, preambel, förarbeten och tolkningsinstrument
- möjliga former (protokollsanteckning, undertecknande av samtliga parter)
- hantering i Sametingen, SPR, regeringarna
- möjligt innehåll (förtydliganden, förklaring om artiklars inbördes betydelse,
”friskrivningar”)
- artiklarnas inbördes förhållanden och betydelse av att de läses gemensamt,
avsaknad av hierarki

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2021, § 53
att

lägga informationen till handlingarna.

_________________

Information lämnas om det pågående ärendet.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet tar fram utkast på möjligt innehåll i en protokollsantecknng.
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§ 68

Internationella frågor – forts.

§ 68.3

Permanent Forum 2021
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 52
Föredragande: Matilda Månsson

20:e sessionen för Permanent forum för urfolksfrågor
Den 19-30 april 2021 äger permanent forums 20:e session rum i hybridformat (endast
forumsmedlemmar, delegater/representanter från FN-organ och ambassader kommer finnas på
plats i FN:s högkvarter i New York övriga deltar virtuellt). Registrering av deltagande sker via
FN:s plattform Indico senast den 2 april. Temat för årets session är ”Peace, justice and strong
institutions: the role of indigenous peoples in implementing Sustainable Development Goal 16”
Inför sessionen har ett expertmöte om urfolks och pandemier hållits i december. Sedan oktober
hålls också förberedande virtuella regionala dialoger där regionala frågor diskuteras i syfte att
främja genomförandet av urfolksdeklarationen och bidra till beslutsfattande i frågor som berör
urfolk. För Arktiska regionen har inget möte hållits. Information om och inbjudan till ett möte
förväntas inom kort.
Den preliminära agendan för mötet innehåller följande punkter
1.
2.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Election of officers.
Adoption of the agenda and organization of work.
Discussion on the theme “Peace, justice and strong institutions: the role of indigenous
peoples in implementing Sustainable Development Goal 16”.
Discussion on the six mandated areas of the Permanent Forum (economic and social
development, culture, environment, education, health and human rights), with reference to
the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Dialogues:
(a) Dialogue with indigenous peoples;
(b) Dialogue with Member States;
(c) Dialogue with the United Nations agencies, funds and programmes;
(d) Human rights dialogue with the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples;
(e) Regional dialogues;
(f) Thematic dialogues.
Follow-up to the outcome document of the World Conference on Indigenous Peoples and
the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Future work of the Permanent Forum, including issues considered by the Economic and
Social Council and emerging issues, specifically challenges related to pandemics and
responses to them.
Provisional agenda of the twenty-first session of the Permanent Forum.
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§ 68

Internationella frågor – forts.

§ 68.3

Permanent Forum 2021
7.

Adoption of the report of the Permanent Forum on its twentieth session.

Behov av förberedelser
Klargöra vilken representation som ska finnas från Sametinget vid den förberedande regionala
dialogen och huvudsessionen.
Om styrelsen vill att Sametinget håller anförande under någon/flera av agendapunkterna
behöver detta förberedas och vid behov samordnas med eller informeras till övriga sameting,
(departement).

Ett förberedande möte/avstämning/kontakter på ansvariga departement (UD, KU) samt
svenska FN-representationen kan vara värdefullt för att utbyta information inför båda mötena.
Utförligare information om huvudsessionen och de förberedande regionala mötena samt
underlag finns tillgängligt här
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/unpfii-20thsession.html
Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2021, § 52

att

Per Olof Nutti och Matilda Månsson deltar på det regionala förberedande mötet för
Arktis och att samma personer deltar för Sametinget vid permanents forums 20:e
session,

att

uppdra åt kansliet att ta fram ett anföranden för relevanta agendapunkter samt vid
behov samordna detta med övriga sameting.
______________

Info om förberedelsearbetet inför digitala permaneta forumet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Remiss; Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Dokument
- Från Miljödepartementet. Remiss. 2021-02-05, dnr 5.2.1-2021-309

Föredragande: Stefan Forsmark

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla särskild utredare med uppdrag att
undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya
flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella
åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.
Uppdraget omfattade dessutom att föreslå hur incitament för hållbart skogsbruk och en
förbättrad legitimitet för den förda skogs- och miljöpolitiken kan skapas. Den 11 juni 2020 (dir
2020:63) beslutade regeringen om tilläggsdirektiv genom vilket utredningens tiden förlängdes
till den 30 november 2020.
Rennäringsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde den 27 april.
Styrelsen beslutar
att

lägga information till handlingarna.
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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
- Styreleprotokoll 2021-01-27—29, § 19
- Direktiv
Föredragande: Matti Berg

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 beslutade den 27 – 29 januari 2021, § 19
./.

att

anta direktiv enligt bilaga,

att

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

Matti Berg, som utsetts av styrelsen ingå i SPR:s arbetsgrupp, informerade
mm det pågående arbetet.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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