SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:01
ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:01
§§ 1 – 14 §§
Näringsnämnden
Sammanträdesdatum
Čoahkkinbeaivemearri
2021-02-04

Plats och tid / Báiki ja áigi

Videomöte 2021-02-04 kl.13.00 – 16.00

Beslutande / Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Erik Fankki
Agneta Rimpi
Håkan Jonsson

Övriga deltagande /
Iežáoasseváldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

1 - 14 §§

Utses att justera / Dárkkisteaddji

Underskrifter
sekreterare ………………………………………………….
čálli
Ingela Nilsson

ordförande ………………………………………………….
ságadoalli Stefan Mikaelsson

justerare
…………………………………………………
dárkkisteaddji Agneta Rimpi
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Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Dárkkástus lead ieđihuvvon almmu hantávvalis.
Organ/Orgána

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Čoahkkinbeaivemearri

2021-02-04

Datum för anslags uppsättande / Ilmmuhanbeaivi …………………………..
Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Sámedikkihálddahus, Giron

Underskrift / Vuolláičála

…………………………..

§ 1 Öppnande
Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerande ledamot
Näringsnämnden beslutar:
att utse Agneta Rimpi att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 4 Föregående protokoll
Nämndsprotokoll nr 6 och 7 saknas.
Näringsnämnden beslutar:

att uppdra till kansliet att kolla om protokollen har inkommit till kansliet,
att i övrigt godkänna arbetsprotokoll av den 11 december 2020 och lägga det till
handlingarna (bil 1).
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§ 5 Situationen under Coronapandemin
Kansliet redogör för fortsatta restriktioner för myndigheter som innebär fortsatt
hemarbetet i den mån det är möjligt. Inga resor under våren. Jan Rannerud
informerar om de hårdare restriktioner som gäller gällande korsande av den
svenska nationsgränsen.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Näringsdepartementet 11 december, uppföljning
Stefan Mikaelsson informerar om utfallet av mötet som hölls den 11 december och
hemställan som skickades den 16 december 2020 (bil 2). Näringsnämndens uppgift
var att informera om de samiska näringsutövarnas utsatthet och hur
Coronapandemin har gett för konsekvenser för de enskilda samiska
näringsföretagen.
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till Stefan Mikaelsson att ta en förnyad kontakt med
Näringsdepartementet för att få en lägesrapport över hur långt ärendet har
kommit och om det behövs en förnyad dialog.

§ 7 Näringskonferensen 14 december, uppföljning
Det deltog åtta personer på Sametingets digitala näringskonferens.
Minnesanteckningar finns från workshopen (bil 3). Därefter har Näringsnämnden
haft ett dialogmöte kommit fram till att man vill följa upp resultatet av förra
konferensen med en ny näringskonferens för att informera om resultatet av
kontakterna med Näringsdepartementet

Näringsnämnden beslutar:
att avvakta beslut om ny näringslivskonferens tills Näringsnämnden fått svar från
Näringsdepartementet angående hemställan.

§ 8 Budgetutfall 2020
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Näringsnämnden har till och med 31 december 2020 förbrukat 71 procent av sin
budget. Det kan dock komma in några fakturor till som ska belasta
verksamhetsåret 2020.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Näringslivspolitiska handlingsprogrammet
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna handlingsplanen med följande tillägg:
att bruket av det samiska språket ska vara integrerad i all verksamhet. Språket är
viktigt då det identifierar samisk kultur.
att uppdra till kansliet att göra eventuella redaktionella ändringar samt göra
layout.

§ 10

Eallinbiras – remissvar

Stefan Mikaelsson har besvarat remissen utifrån vad den korta svarstiden kunde
medge (bil 4).
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna remissvaret och lägga informationen till handlingarna

§ 11

Rapport från kansli och styrelse

Ingela informerar om Sametinget flytt till nya lokaler på Frösön.
Landsbygdsprogrammets förlängningsperiod 2021 – 2022 har påbörjats men vi vet
ännu inte hur mycket pengar det blir och exakt till vilka åtgärder.
Arbetet med CAP 2023 – 2027 är i fullgång och Sametinget har arbetat mycket med
att utöka stöden för det samiska samhället, med fokus på miljö och
klimatanpassning.
Interregarbetet har gått in i skrivarperioden.
Jan redogör för anställning av kanslichef och ekonomichef. Sametinget totalt har ett
budgetöverskott men man kan spara en del av överskottet till nästa verksamhetsår.
Arbetet med det nya parlamentet går vidare med revidering av lokalplanen.
Diskussion om budgetunderlaget 2022 – 2024.
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Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 12

Ordförandebeslut

-1) 1 december, Konferens om Naturens Rättigheter på inbjudan av MEP Marie
Tuossaint & med deltagande av bla David Boyd, United Nations Special
Rapporteur on Human Rights and the Environment (bil 5)
-2) 1 december, Videomöte, "EU's Special Envoy for Arctic matters/Ambassador at
Large for the Arctic since April r" Michael Mann, diskuterar framtiden för
Europeiska Unionen och Arktis med den nya Arktiska Policln.
-3) 3 december, Samtal om det samiska kulturarvet i Edeforsbygden, Vision 2030,
Servicepunkten HåråIt- Harads,
-4) 5 december, Videomöte, OECD/FILAC Online Seminar I Indigenous Economic
Development in times of COVID-19: Learning from the past and preparing for the
future.
-5) 18 januari, Dialogmöte med Marja Eloheimo Ph D Heritage and Indigenous
studies, & Ellen Marie Jensen Evergreen State College in Panel for 'Climate
Change & Colonization in the Arctic: Who are the Sámi?'
-6) 20 januari, Dialogmöte med Jan Darpö professor emeritus miljölagar &
rapportör för EU-parlamentet.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna med godkännande.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14

Nästa möte

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till ordförande Stefan Mikaelsson att återkomma med förslag till datum
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för nästa möte.

§ 15

Avslutande

Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.
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