ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
§§ 71 - 96
Stivra/Styrelsen
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Video-/telefovdnačoahkkin/
Video-telefon
2021-06-16--17

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Báiki ja áigi /Plats och tid

Video-/telefon
2021-06-16, kl 08.30 – 16.10
2021-06-17, kl 08.30 – 16.30

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande
Lars-Miguel Utsi, vice ordförande §§
Anders Kråik §§ 71, 73.1, 74-85, 88-96
Jan Rannerud
Britt Sparrock §§ 71-72, 73.1, 74, 75.2, 78, 80, 81
Marita Stinnerbom

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande /

Anita Kitok,stf kanslichef
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef §§ 72.1, 77, 82, 90-95
Peter Grönlund, avdchef administration och ekonomi, § 72.1, 73, 81
Ingela Nilsson näringschef, § 72.1
Ingegerd Vannar tf språkchef, §§ 72.1, 96
Susanne Idivuoma, kulturchef, §§ 72.2, 89
Matilda Månsson, jurist §§ 79, 85-88
Ellen Blind, jurist §§ 78, 82
Marie-Louise Allas, handläggare, § 73.2
Peter Engström, verksjurist, § 78
Egil Sturk, vik administratör
Siri Persson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

71 - 96

Dárkkisteaddji /Utses att justera

Marita Stinnerbom

Vuollaičallosat/
Underskrifter čálli
sekreterare

………………………………………………….,
Siri Persson

ságadoalli
ordförande

………………………………………………….
Per Olof Nutti

dárkkisteaddji
justerare

………………………………………………….
Jan Rannerud

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17
.
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána /Organ

Sámedikki stivra/ Sametingets styrelse

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2021-06-16--17

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

§ 71

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

justera paragrafnumren med början § 71 Föredragningslista och justerare

att

komplettera föredragningslistan enligt nedan:
tillägg:
§ 74.1
§ 93

utgår:
§ 93.1

Fyllnadsval - ledamot i styrgrupp till den samiska sanningskommissionens förankringsprocess
Uppföljning av möten med ministrarna angående hot och rasism
mot samer

Ev rapporter från övriga förtroendevalda

att

justera paragrafnumren därefter,

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 71 Föredragningslista och justerare
§ 72 Rapporter och information
1. Styrelseordföranden och styrelseledamöters rapporter
2. Chefsrapporter och information från kanslichef
3. Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4. Ordförandebeslut
5. Nämndernas rapporter
§ 73 Ekonomi
1. Budgetuppföljning per 31 maj
2. Budget 2021
§ 74 Valärenden
1. Fyllnadsval – ledamot i styrgrupp till den samiska sanningskommissionens
förankringsprocess
§ 75 Remisser
1. Remisslista
2. Remiss – Ett förbud mot rasistiska organisationer SOU 2021:27
§ 76 Inbjudningar/meddelanden
1. Inbjudningar/meddelande lista
§ 77 Miljöledningssystemet

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 71

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Föredragningslista och justerare – forts.

§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85

§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
att

Sametingsordningen
Konsultationsordningen
Regementsbildningar
IT-policy
Utredning om ny rennäringslagstiftning
Oppositionens roll och insyn i det politiska arbetet
EU launching a new Forestry Strategy
Biologisk mångfald/CBD
1. Gemensam samisk position 13 juni
2. Pågående och kommande möten (augusti och november)
Klimatkonventetion; FWG 5 21-24 juni
EMRIP 12 -16 juli
Agenda 2030
Hemställan angående UNESCO-konventionen om tryggande av
immateriella kulturarv
Skogssamerättsutredningen
Muonioprocessen
Hemställan om ändrad brottsutredning angående brott mot samer
Uppföljning av möten med ministrarna angående hot och rasism mot samer
Åretruntarrende för Ruvhten sijte
Markanvändningsredovisning genom Irenmark samt riksintressen
Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022-2032

utse Jan Rannerud till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 72

Rapporter och information

§ 72.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2021-06
- Styrelseledamöters rapporter 2021-06
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,

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

konstatera att Matti Berg inte inlämnat styrelserapport

att

lägga informationen till handlingarna

§ 72.2

Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2021-06
Föredragande: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn, Peter Grönlund,
Ingegerd Vannar

Rapporterna föredras både skriftligen och muntligen.
Styrelsen beslutar
att

§ 72.3

lägga informationen till handlingarna.

Ev rapporter från övriga förtroendevalda

Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 1.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 72

Rapporter och information – forts.

§ 72.4

Ordförandebeslut

./.
./.
./.

Dokument
- Ordförandebeslut angående arbetsgrupp – utredning om nytt förtroendeuppdrag
- Ordförandebeslut –att projektledare för demokratiuppdraget under 2021 får skicka ut information
till unga personer i röstlängden
- Ordförandebeslut –förlängt förordnade till Anita Kitok som tf kanslichef till och med 31 juli 2021
Dnr. 2.4.2-2019-1185

Styrelsen beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 72.5

Nämndernas redovisningar till styrelsen

./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden februari – juni 2021

Styrelsen beslutar
att

konstatera att samtliga nämnder förutom nämnden för Sameskolstyrelsen
har inlämnat redovisningar för perioden februari – juni 2021,

att

i det fall några nämnder har aktiviteter fram till den 30 augusti kompletterar
respektive nämnd sin rapport,

att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum i november 2021.

Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 73

Ekonomi

§ 73.1

Budgetuppföljning per 31 maj2020

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 maj 2021
Föredragande; Peter Grönlund, Anita Kitok

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet inköpa datorer med tillhörande utrustning

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 73

Ekonomi – forts.

§ 73.2

Budget 2021

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Dokument

./.
./.

-

Styrelseprotokoll 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
Styrelseprotokoll 2021-01-27—29, § 3.2
Styrelseprotokoll 2021-02-03; § 21.1
Plenumsprotokoll 2021-02-23—26, § 11
Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 38.1
Budget 2021
Från ungdomsrådet – tilläggsäskande för utbildningsinsatser 2021
Från ungdomsrådet –tilläggsäskande SPR-N ungdomskonferens 2021

Styrelsen beslutade den 23 -24 mars 2021, § 38.1
att

fastställa budget för budgetåret 2021.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar
att

bifalla del av ungdomsrådets tilläggsäskande om utbildningsinsatser med 55 000 kronor till externa utbildare från posten
politiska uppdrag,

att

bifalla del av ungdomsrådets tilläggsäskande SPR-N digitala ungdomskonferens med 36 000 kronor från posten SPR.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 74

Valärenden

§ 74.1

Fyllnadsval – ledamot i styrgrupp till den samiska sanningskommissionens
förankringsprocess
Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-11-20—22, § 151.1
- Begäran om entledigande från Matti Berg 2021-06-04, dnr 1.1.12021-1075

Matti Berg har begärt entledigande som ledamot i Sametinget.
Styrelsen beslutar
att

utse Per-Olof Nutti till ledamot i styrgruppen till den samiska
sanningskommissionens förankringsprocess.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 75

Remisser

§ 75.1

Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari - juni 2021

Styrelsen beslutar
att

§ 75.2

lägga informationen till handlingarna.

Remiss – Ett förbud mot rasistiska organisationer SOU 2021:27
Dokument
- Från Justitiedepartementet 2021-05-06, dnr 1.2.1-2021-913

Kommittén har haft i uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer.
Ett sådant förbud kan bestå i att deltagande i organisationerna görs straffbart,
en ny straffrättslig lagstiftning. Det kan också handla om att förbjuda
organisationerna som sådana, en ny upplösningslagstiftning.
Remisstiden är till och med den 6 september 2021.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

10(37)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 76

Inbjudningar/Meddelande

§ 76.1

Inbjudningslista och meddelanden

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

styrelseordföranden deltagit digitalt på Seminarium om hållbar gruvnäring
den 19 maj,

att

styrelseordföranden deltar digitalt på 10th Barents parliamentary council
den 22 juni,

att

kansliet bereder frågan om deltagande i vidare samarbete med Georange,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 77

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Miljöledningssystemet
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 90
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 107
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 146
- Miljöutredning december 2019 – januari 2020
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 164
- Miljömål
Föredragande:

Sametinget har påbörjat ett arbete med att revidera flera befintliga miljödokument och därmed
uppdatera myndighetens miljöledningssystem. Arbetet består av flera steg, bland annat ta fram
nya miljömål och åtgärder, rutiner samt utbildningsinsatser.
Sametinget har, liksom övriga statliga myndigheter, ett ansvar att bidra till att
generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling
uppnås. Målsättningen med miljöledningssystemet är att Sametinget ska kunna minska
verksamhetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan.
Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 90
att

lägga informationen till handlingarna.

______________
Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, § 107
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
________________

Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2020, § 146
att

bereda ärendet vidare.
_______________

Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 164
att

fastställa miljömål enligt bilaga.

______________
Styrelsen beslutar
./.

att

anta miljöledningssystemet.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 78

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 per capsulam 2021-01-27, § 2
- Styrelseprotokoll 2021-01-27—29, § 7
- Plenumsprotokoll 2021-02-23—26, § 16
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 39
- Presidieprotokoll 2021-06-02, § 6
- 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

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 78

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Sametingsordningen – revidering – forts.

Sametinget beslutade den 23 -26 februari 2021, § 16
att

återremittera ärendet.
__________________

Styrelsen beslutade den 23 -24 mars2021, § 39
att

uppdra till presidiet bereda ärendet.
_________________

Presidiet beslutade den 2 juni 2021, § 6
./.

att

överlämna förslag till reviderad Sametingsordning till styrelsen,

att

föreslå styrelsen föreslå plenum att anta förslaget till reviderad Sametingsordningen.
________________

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till reviderad Sametingsordning till plenum

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta förslaget till reviderad Sametingsordning.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 79

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Konsultationsordningen
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 130.2
- Arbetsplan för förberedelsearbetet med konsultationsordning
- PM
Föredragande: Matilda Månsson

Planering pågår för att vara förberedda när konsultationsordningen träder ikraft.
Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppens arbete utgår från den arbetsplan som tagits fram för förberedelsearbetet inför
ikraftträdandet av konsultationsordningen (bifogas).
Arbetsgruppen har tagit fram instruktion för att kartlägga Sametingets befintliga kontakter med
de som kommer att omfattas av konsultationsordningen. I kartläggningen har varje avdelning
redovisat vilka kontakter de har med myndigheter, regioner, kommuner och departement, i
vilka frågor/ärenden samt hur dessa kontakter ser ut. Avdelningarna har även besvarat hur
eventuella förändringar i dessa kontakter och frågor är att förvänta. I kartläggningen har
avdelningarna även angett vilka behov som finns/kommer uppstå med anledning av
konsultationsordningens ikraftträdande. En sammanställning av underlaget har presenterats
för styrgruppen.
Inom arbetsgruppen har diskussioner inletts kring hur begreppen ”god anda” och ”enighet och
samtycke” som förekommer i det hittillsvarande lagförslaget ska förstås.
Arbetsgruppen har även tagit fram ett utkast på disposition till en intern vägledning som
kommer att arbetas vidare med när det nya lagförslaget finns på plats.
Nästa steg
Vid arbetsgruppens möte med styrgruppen den 8 juni enades om att en fördjupad, mer
detaljerad kartläggning av vilka ärenden på respektive myndighet/departement som kommer
att omfattas av konsultationsskyldigheten ska utföras.
För detta arbete behövs förtydliganden från departementet om vad begreppen ”norm- och
förvaltningsbeslut” innebär i praktiken och om hur departementet analyserar
konsultationsordningens konsekvenser för regeringen/regeringskansliet. Arbetsgruppen har
den 10 juni kontaktat departementets rättssakkunnig för dessa förtydliganden.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna,

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

15(37)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 80

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Regementsbildningar
Föredragande: Jan Rannerud

Nedlagda regementen återuppstår eller nuvarande regementen utökas.
Styrelsen beslutar

§ 81

att

uppdra till kansliet begära möte med Försvarsdepartementet angående militära
övningar och kommunikation,

att

uppdra till kansliet bereda underlag.

IT-policy
Dokument
- IT- och Informationssäkerhetspolicy
Föredragande: Peter Grönlund

Styrelsen beslutar

./.

att

anta IT- och informationspolicy enligt bilaga.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

§ 82

Utredningen om ny rennäringslagstiftning

./.

Dokument
- En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske. Dir 2021:35
- Näringsdepartementet. Nominera expert till utredningen, dnr 6.1.1-2021-883
- Uppdrag till Sametinget från Näringsdepartementet 1.3.8-2021-985
- Processdirektiv
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Regeringen uppdrar åt Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera
hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för
medlemskap bör utformas.
Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2022 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
_______________________
Regeringen beslutade den 20 maj 2021 om en kommitté för att utreda
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske
En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska
ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437). Kommittén ska även analysera det samiska
folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för
dem som inte är det. I uppdraget ingår också att föreslå de ändringar i annan författning som
kan krävas av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara förenliga med
Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga
förpliktelser.
Kommittén ska bland annat
• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför den
så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till
staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske
• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den
gäller allt vilt
• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade
• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister mellan samebyar,
markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med frågor om renskötselrätt
att göra

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 82

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Utredningen om ny rennäringslagstiftning – forts.
modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen
• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som inte är medlemmar i
samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra åtgärder för att säkerställa
den rätten
• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till renskötseln.
I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till ändringar i grund-lag.
Den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som
samebyar har ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske, och om denna
ensamrätt omfattar jakt på annat vilt än småvilt, ska redovisas i ett delbetänkande senast den 21
november 2022. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.
Till expert (tjänstemän) i utredningen har nominerats Lars-Ove Sjajn och Matilda Månsson
Styrelsen beslutar

./.

att

anta processdirektiv enligt bilaga.
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Oppositionens roll och insyn i det politiska arbetet
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-02-07—09, § 6
- Motion nr 537 av Christina Åhrén, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson, Lars-Paul Kroik
2018-05-24, dnr 1.1.8-2018-768
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 135.13
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 225.3
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 15.2
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21, § 25.3
- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 25.3
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 41
- Ordförandebeslut – arbetsgrupp nytt förtroendeuppdrag
- Protokoll 2021-04-07 Arbetsgruppen nytt förtroendeuppdrag
Föredragande: Marita Stinnerbom

Bakgrund.
För budgetåret 2018 har Sametinget budgeterat 200 000 kronor till inrättande av ett insynsråd.
Styrelsens avsikt med rådet är att bereda oppositionen möjlighet att möjliggöra insyn i det
fortlöpande politiska arbetet.
Parallellt med inrättandet av ett insynsråd har Sametingets också beslutat att öka partistödet
med upp till 800 000 kronor vilket ska fördelas mellan partierna utifrån partiernas erhållna
mandat i Sametingsvalet.
Bedömning:
Vad avser partistöd är det medel som partierna erhåller och kan använda fritt utan krav om
särskild redovisning/verifiering till Sametinget av vad medlen har använts till.
När det gäller medel som är avsatta för visst ändamål så som tanken är med ett insynsråd,
uppstår frågan om dessa medel kan betraktas vara fria för partierna att använda så som de
själva vill.
Syftet med insynsrådet är att oppositionen ska beredas möjlighet att ta del av frågor av
betydelse i det politiska arbetet, såsom budget och andra typer av frågor som ska beslutas av
plenum. Insynsrådet ska bestå av en representant från varje oppositionsparti.
Partirepresentanterna utses av partierna själva.
Då dessa utför ett arvodesberättigat uppdrag (oppositionsarbete) som administreras och betalas
av Sametinget bör förrättningar kunna styrkas för att de ska uppbära rese, boende, traktamente
och arvodesersättning. På så sätt torde den formella gången skilja sig åt i hur de avsatta medlen
för insynsrådet ska redovisas i förhållande till partistöden. Det blir då i nästa steg fråga om ett
säkerställande av en formell ordning så att syftet som styrelsen avsett med ett insynsråd
uppnås, dels hur formerna ska vara och dels vad innehållet i insynsrådet är.
Det regelverk som närmast är aktuellt att reglera arvoden och ersättningar torde vara
Förordningen om resor och ersättningar för Sametingets förtroendevalda.
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Oppositionens roll och insyn i det politiska arbetet – forts.
I § 4 i förordningen ”resor och ersättningar för Sametingets förtroendevalda” framgår dock att
bestämmelsernas tillämpningsområde gäller endast ersättare eller ledamot som tillsatts av
Sametinget - och i beredningar samt utskott, ersättare och ledamöter som tillsatts av Sametingets
styrelse. De företrädare som utses att företräda respektive parti i ett insynsråd ska dock utses av
partierna själva och därmed synes dessa inte omfattas av förordningens bestämmelser om
arvoden och ersättningar. Ändring av förordningens bestämmelser ska beslutas av plenum
enligt § 20.
Sametingets styrelse torde ändå inneha möjlighet att temporärt lösa frågan genom att införa en
arvodesbestämmelse som omfattar insynsrådet i förordningens bilagor som reglerar arvode och
traktamente för Sametingets förtroendevalda. Förordningens bilagor beslutas av styrelsen enligt
§ 21.
För att säkerställa att det skulle vara möjligt att lösa frågan om ersättningar genom ett tillägg i
förordningens bilagor föreslår undertecknade ledamöter att frågan skickas till kansliet för
bedömning.
I det fall detta kan lösas på ovan beskrivna sätt föreslås följande organisatoriska struktur för
insynsrådet.
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 120
att

oppositionen ska beredas möjlighet att med en representant per parti delta på
insynsrådsmöten. Möten förläggs i anslutning till styrelsen ordinarie sammanträden
eller till annan lämplig tid i förhållande till de frågor som ska avhandlas. Styrelsen ska
därvid ombesörja inbjudan, utskick av handlingar samt besluta om antal möten -och
den tidsmässiga längden på ett insynsrådsmöte,

att

frågor som ska avhandlas är exempelvis budget, aktuella frågor som hanteras av
styrelsen samt överlag frågor som ska behandlas av plenum,

att

i dialog med styrelsen kan företrädare för oppositionen initiera samråd i särskilt
viktiga frågor att avhandla på ett insynsrådsmöte,

att

för insynsrådet ska arvode och ersättningar för möten och förrättningar till
partirepresentanterna följa Sametingets arvodesreglemente.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

20(37)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 83

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:7
2021-06-16--17

Oppositionens roll och insyn i det politiska arbetet – forts.

Sametinget beslutade den 21-23 maj 2019, § 25.3 att avslå motionen angående oppositionsråd
inlämnad av Christina Åhrén, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson och Lars Paul Kroik.
Oppositionens roll och insyn i det politiska arbetet har aktualiserats igen.

Styrelsen beslutade den 23 -24 mars 2021, § 41
att

bereda ärendet vidare.
______________________

Arbetsgruppen för nytt förtroendeuppdrag bestående av Matti Berg, Marita Stinnerbom,
Håkan Jonsson och Christina Åhrén hade sitt första sammanträde den 7 april 2021.

Styrelsen beslutar
att

§ 84

styrelsen bereder ärendet vidare.

EU launching a new Forestry Strategy

Ärendet utgår, se § 71.
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§ 85.1

Biologisk mångfald /CBD

§ 85.1

Gemensam samisk position 13 juni
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—24, § 51
- Styrelseprotokoll 2021-04-20—21, § 68.1
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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§ 85

Biologisk mångfald /CBD – forts.

§ 85.1

Gemensam samisk position 13 juni – 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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§ 85

Biologisk mångfald /CBD – forts.

§ 85.1

Gemensam samisk position 13 juni – 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 juni månad.
Presentation av artikeltexten.
Styrelsen beslutade den 20 – 21 april 2021, § 68.1
att

lägga informationen till handlingarna.
________________

Det gemensamma samiska positionspapperet kring förhandlingarna om det nya globala
ramverket för biologisk mångfald presenterades.
SPR:s styrelse behandlar dokumentet den 28 juni 2021.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 85

Biologisk mångfald /CBD – forts.

§ 85.2

Pågående och kommande möten (augusti och november)
Planerade möten äger rum digitalt den 23 augusti – 3 september och
i Kunming, Kina 11 -24 oktober 2021.
Information lämnas ang planering av deltagande.
Styrelsen beslutar
att

§ 86

lägga informationen till handlingarna.

Klimatkonventionen COP 26Faciliative Working Group (FWG) 21 -24 juni
5:e mötet med Faciliative Working Group (FWG) sker digitalt den 21-24 juni
COP26 äger rum 31 oktober- 12 november 2021 i Glasgow
Styrelsen beslutar
att

§ 87

lägga informationen till handlingarna.

EMRIP 12 -16 juli
Föredragande: Matilda Månsson

Emrips rapport angående självbestämmande och urfolksbarns rättigheter
kommer diskuteras på de regionala mötena och på EMRIP:s digitala konferens
12 – 16 juli.
Styrelsen beslutar
att

delta på EMRIPS konferens,

att

förbereda anförande.

Paragrafen justeras omedelbart
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Agenda 2030
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 60
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 106
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 145
- Sametingets arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda
2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas hållbarhetsmålen.
Statsminister Stefan Löfvén deklarerade i regeringsförklaringen 2019 att Sverige ska
gå i bräschen för Agenda 2030 . Vice statsminister ansvarar för det nationella arbetet och
biståndsminister för det internationella arbetet. Tidigare ansvarade Det övergripande
ansvaret för det nationella genomförandet har därigenom flyttats från Finansdepartementet till Miljödepartementet.
Som ett led i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen Agenda 2030delegationen våren 2016. Agenda 2030-delegationens uppdrag är att:
 föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030
 främja informations- och kunskapsspridning
 förankra Agenda 2030 genom en bred dialog om hållbar utveckling med olika

samhällsaktörer
 föreslå regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas

Agenda 2030-delegationen överlämnade den 11 mars 2019 Slutbetänkandet: Agenda 2030
och Sverige. Världens utmaningar – världens möjligheter.
_____________
Styrelsen beslutade den 9 – 11 april 2019, § 60
att

uppdra till kansliet utarbeta ett förslag till strategi.
____________

Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, § 106
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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Agenda 2030 – forts.
Genomgång av Sametingets arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Lars Miguel Utsi lämnar ändringsförslag enligt nedan;
att
uppdra till nämnderna och ungdomsrådet att yttra sig om dokumentet,
att
erbjuda nämnden för Sameskolstyrelsen och Samefonden att yttra sig om
dokumentet,
att
bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2020, § 145
att

anta plattformen Agenda 2030,

att

förankra arbetet i nämnderna.

____________________
Information lämnas om den antagna rapporten och dess innehåll.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Hemställan angående UNESCO-konventionen om tryggande av
immateriella kulturarv
Föredragande: Susanne Idivuoma

I regleringsbrevet för 2021 har Sametinget fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten har
bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i Unescos kommitté och
hur vi under året har bidragit till genomförandet av konventionen i Sverige. Sametinget vill
hemställa om förstärkning av uppdraget samt medel för det.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet vidare,

att

uppdra till styrelseordförande att besluta i ärendet .
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Skogssamerättsutredningen
Dokument
- Plenumsprotokoll 1997-02-22, § 11
- Styrelseprotokoll 1997-04-14—16,§§ 40, 49
- Skogssamerättsutredningen
- En ny rennäringspolitik – öppna samebyar och samverka med andra markanvändare
- Plenumsprotokoll 2002-10-08, § 39
- Plenumsprotokoll 2003-10-22, § 42
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 86
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 186
Föredragande: Jan Rannerud

Den slutsats utredningen år 1997 meddelade till regeringen måste nu implementeras.
Utredningen skriver – ”vårt förslag innebär att åretruntmarkerna i princip behandlas lika
oavsett om dessa ligger ovan eller nedan odlingsgränsen vad gäller nyttjanderättsupplåtelser,
särskilt då upplåtelser av rätt till jakt och fiske.” Detta förslag har ett stort värde för berörda
samer och innebär ett återställande av bruten rätt som i sak inte innebär någon lagändring eller
annat än rimliga konsekvenser för staten.
De rättsskillnader som fanns 1928 och som ändrades inför 1971 års lag lever ännu kvar i de
beslut om gränser som Länsstyrelsen beslutat om och de senaste besluten om gränser som
Sametinget fattat. De avvägningar som gjorts så sent som 2000-talet grundas på att
fjällsamernas behov av bete före 1971 stod högre än skogssamernas behov.
I Västerbotten används detta fortfarande som skäl för att en skogssameby skall inneha lägre
antal renar per husbonde än motsvarande fjällsameby. Sedvanerätten värderas olika.
Styrelsen beslutade den11 -13 april 2018, § 86
att

uppdra till kansliet bereda ärendet till nedan anförda;
att

Sametinget överlämnar en skrivelse om återställande av bruten rätt för
skogssamerna,

att

renskötselrätten behandlas på samma sätt nedan såväl som ovan
odlingsgränsen.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 12 -14 juni 2018, § 145

______________
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet utarbeta förslag till inspel till utredningen rennäringslagstiftningen angående skogssamerättsutredningen m m . Jan Rannerud deltar i arbetet.
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Muonioprocessen
Dokument
- Plenumsprotokoll 1997-02-22, § 11
- Styrelseprotokoll 1997-04-14—16,§§ 40, 49
- Skogssamerättsutredningen
- Utredningen om Muonio sameby
- En ny rennäringspolitik – öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare
- Plenumsprotokoll 2002-10-08, § 39
- Plenumsprotokoll 2003-10-22, § 42
- M 416 Att Muonio sameby skall återställas till skogssameby
- Plenumsprotokoll 2013-10-22, § 22.14
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 87
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 6
- Begäran om möte från Muonio sameby 2018-10-02, dnr 6.2.6-2018-1133
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 190
- Styrelseprotokoll 2018-12—12—14, § 236
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—32, §§ 62.3, 74
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 129
- Styrelseprotokoll 2020-10-20-22, § 154
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 171
- Muonio- en historievetenskaplig studie om en skogssamisk koncessionssameby
Föredragande: Jan Rannerud,

Jan Rannerud föreslår styrelsen besluta om medel för det fortsatta arbetet med att återställa
status som skogssameby för Muonio sameby.
Det fortsatta arbetet sker i form av forskningsstöd genom Bertil Marklund som har stor
erfarenhet om skogssamisk historia.
Det skall hållas möte med Muonio sameby för att dels erhålla stöd för fortsatt arbete och dels
säkra upp samebyns historia.
Kostnader är svårberäknade men torde stanna vid 100 000 kr om det förutsätts att samebyn
kommer till möte utan arvode mm. Skall arvoden utgå kommer kostnaden sannolikt att öka
med 50 000 kr. Jag menar att även om det är en viktig fråga för samebyn bör man få ekonomiskt
stöd för arbetet.
Min grund för att be styrelsen om finansiering är Skogssamerättsutredningen, delpromemoria
om Muonio, en skogssameby och den motion Sametinget antog om Muonio sameby, § 22.14
2013-10-22–24 i Kiruna.
1928 års renbeteslag ändrade statusen för Muonio sameby och fråntog därmed också samebyns
medlemmar de rättigheter som upparbetats genom sedvana i likhet med övriga samebyar. Det
enda skälet synes vara att samebyns läge var nedanför lappmarksgränsen utan att beakta att
samebyns västra gräns sammanfaller med odlingsgränsen. Detta faktum att två administrativa
gränser sammanfaller utan att det avgörs vilken som har företräde är anmärkningsvärt då båda
har olika rättighetsrekvisit.
Då västra gränsen är odlingsgränsen torde en logisk utgångspunkt vara att lappmarksgränsen
ligger nedanför vilket, menar jag, är ett klart stöd för att samebyn har i vart fall en del av sitt
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Muonioprocessen – forts.
byaområde ovan lappmarksgränsen, Sametingets beslut att anta motionen är fattat på goda
grunder.
Jan Rannerud föreslår därför:
att Sametingets styrelse beviljar 150 000 kr ur anslaget för Folkvalda verksamheten, konto
Utredningar/Projekt, för finansiering och implementering av Skogssamerättsutredningen och
delutredningen Muonio, en skogssameby.
Styrelsen beslutade den 11 – 13 april 2018, § 87
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan att återställa Muonio samebys som
skogssameby.
_________________

Muonio sameby önskar träffa sametingets styrelse eller representant/er för en diskussion
angående sametingets fortsatta arbete för ett återställande av Muonio sameby från koncessions
sameby till skogssameby.

Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 190
att

bjuda in Muonio sameby till styrelsemötet i december.

Paragrafen justeras omedelbart
___________
Vid mötet med representanter från Muonio sameby den 11 december påtalades
problematiken som koncessionssameby och särskild samrådet med Sveaskog som upphört
Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018, § 236
att

uppdra till kansliet utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att Sveaskog
ska återställa samråd med Muonio som enligt praxis skett under lång tid.

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelsen beslutade den 21 -23 april 2020, § 74
att

utredningen färdigställs med 260 timmar och överlämnas till styrelsen,

att

uppdra till kansliet tillsammans med uppdragstagaren se till att rapporten är klar
till den 31 augusti,
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Muonioprocessen – forts.
att

i enlighet med § 62.3 Budget 2020 omfördela 125 000 kronor till uppdraget/
projektet utredning Muonio sameby.

Bertil Marklund redogjorde för arbetet.
_______________
Styrelsen beslutade den 21 -23 september 2020, § 129

att

bereda ärendet vidare.
________________

Diskussion angående pågående ärende. Utkastet till kapitel 8 ska tilldelas
styrelseledamöterna i god tid för att vid styrelsesammanträdet i decembermånad
tillsammans med Bertil Marklund gå igenom materialet.

Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2020, § 154

att

bereda ärendet vidare.
______________

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december 2020, § 171
att

sista dag för inlämnande av utredningen Muonio sameby samt arvodesräkning
är den 31 december 2020,

att

endast tryckkostnad belastas budgetåret 2021,

att

uppdra till kansliet snarast kalla uppdragstagaren till möte med styrelsen.
__________________

Diskussion att hemställa om att återställa Muonio sameby till en skogssameby.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare. Jan Rannerud deltar i arbetet.
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Hemställan om ändrad brottsrubricering angående brott mot samer
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2021-06-03, § 43

Föredragande: Marita Stinnerbom

Efter att Högsta domstolen i Sverige meddelat dom i Girjasmålet har hot, hat och våld
förekommit i Sápmi. Samer har bland annat utsatts för dödshot och renar har plågats och
dödats.
Rennäringsnämnden beslutade den 3 juni 2021, § 43
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

föreslå styrelsen inlämna hemställan till regeringen.
________________

Styrelsen beslutar
att

§ 93

uppdra till kansliet bereda ärendet ang hemställan.

Uppföljning av möten med ministrarna angående hot och rasism mot samer
Styrelsen beslutar
att

följa upp processen angående hot och rasism mot samer som presenterats
vid överläggningar med kulturminister Amanda Lind och jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen,

att

bereda ärendet vidare.
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Åretruntarrende för Ruvhten sijte
Dokument
- Skrivelse till Näringsdepartementet 2019-12-02 dnr 6.2.7-2019-1547
- Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 85.3
- Näringsdepartementet. Ändring av regleringsbrev för Sametinget bå 2020, dnr 1.3.7-2020-33
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 119

Föredragande: Lars-Ove Sjajn
Näringsdepartementet beslutade den 26 juni 2020 beslutat att högst 300 000 kronor fick
rekvireras av Länsstyrelsen i Jämtlands län för att täcka kostnader för arrendeavtal mellan
privata markägare och staten för åretruntmarker i anslutning: till samebyn Ruvhten Sijte.
År 2021 beslutade Näringsdepartementet medel får rekvireras av Länsstyrelsen i
Jämtlands län för att täcka kostnader för arrendeavtal mellan privata markägare och
staten för åretruntmarker i anslutning: till samebyn Ruvhten Sijte.
Dessa medel tas från Samefonden.

Styrelsen beslutar
./.

att

delge regeringen Sametingets uttalande ang medlare i Ruvhten sijte.
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Markanvändningsredovisning genom Irenmark samt riksintressen
Föredragande: Anders Kråik, Lars-Ove Sjajn
Sametinget förfogar inte över renbruksplanerna som är samebyarnas egna dokument.
Samebyarnas material och kartor över samebyområdena hämtas från Irenmark.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022 - 2032
Dokument
- Språknämndsprotokoll 2020-01-30, § 10.2
- Språknämndsprotokoll 2020-03-17—18, § 18
- Språknämndensprotokoll 2020-11-18-19 § 90
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Anita Kitok

Utifrån urfolksspråkåret, IYIL 2019 utarbetade en styrkommitté som består av 18
medlemsländer ett slutdokument ”Strategic outcome document of the international languages”.
Unescos 40:e generalkonferens i Paris antog i november 2019 ett slutdokument med
rekommendationen att genomföra ett internationellt urfolksspråksdecennium 2022–2032 (IDIL
2022-2032). FN:s generalförsamling beslutade i december 2019 i enlighet med
rekommendationen.
Ett möte har genomförts 12 november 2020 för de arktiska parterna i urfolksspråksdecenniet,
IDIL 2022-2032, med representanter från Sametingen i Finland, Norge och Sverige, Samerådet
och inuiternas samarbetsorgan ICC. I den arktiska regionen ingår de nordiska länderna och
inuiterna från Grönland och Nordamerika. Ett av ärendena vid mötet var frågan om
nominering till styrkommitté och en rådgivande nämnd på internationell nivå. Den arktiska
urfolksregionen hade att nominera en ledamot i styrkommittén och två ledamöter till
rådgivande nämnden. Aili Keskitalo är ledamot i styrkommittén t.o.m. oktober 2021 därefter
utser och övertar inuiterna posten i styrkommittén under tre år. Till den rådgivande nämnden
nomineras två ledamöter, en ledamot från inuiterna och den andra från sametinget i Sverige.
______________
Språknämnden beslutade 2020-11-17—18, § 90,
att

nominera Lars Miguel Utsi som sametingets ledamot för den rådgivande
nämnden för urfolksspråksdecenniet, IDIL 2022-2032.
______________

Nomineringar av ledamöter har skickats in till Unesco i slutet av november 2020.
Sametingen i Finland, Norge och Sverige har påbörjat det gemensamma gränsöverskridande
planeringsarbetet med sikte på det internationella urfolksspråkdecenniet, IDIL 2022-2032.
En första workshop, flagship - bargobadji har genomförts 4 mars 2021 där inbjudna
samarbetspartners och föreläsare från de olika länderna har belyst behov och förväntningar
inför urfolksspråkdecenniet.
Utifrån workshop, flagship - bargobadji identifierades två huvudområden språkteknologi och
barns- och ungdomars språk.
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Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022 – 2032 – forts.
En arbetsgrupp från respektive lands kansli inom Sametingen har föreslagit att föreslå språkteknologi och barns och ungdomars språk som teman under urfolksdecenniet, IDIL 2022-2032.
Språknämnden beslutade 2021-05-18 § 26
att
stödja förslaget om språkteknologi och barns och ungdomars språk som
flagship – bargobadji projektens teman.
_______________
Styrelsen beslutar
att

stödja förslaget om språkteknologi och barns och ungdomars språk som
teman under urfolksspråksdecenniet, IDIL 2022-2032,

att

lägga informationen till handlingarna.
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