ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
Sámediggi
Sametinget
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
§§ 23 - 39
2021-11-30—12-02
Giron/Kiruna

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Baiki ja áigi /Plats och tid

Folkets Hus, Giron/Kiruna
2021-11-30: kl 08.30 – 16.50
2021-12-01; kl 08.30 – 17.00
2021-12-02; kl 08.30 – 15.05

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ledamöter enligt bilagda uppropslistor
Lahtut nammačuorvunlisttuid mielde

Iežá oasseváldi /Övriga deltagande

Siri Persson, čálli/ sekreterare
Miliana Baer čálli sámegillii/ sekreterare samiska

Paragrafát /Paragrafer

§§ 23 - 39

Dárkkisteaddji/ Utses att justera

Peter Holmqvist, Marita Stinnerbom, Katarina Lövgren

Vuolláičallosat
Underskrifter

Justerarens sign

čálli
sekreterare

Siri Persson

čálli sámegillii
sekreterare

Miliana Baer

ságadoalli
ordförande

Daniel Holst

§§ 23 - 39

dárkkisteaddji
justerare

Peter Holmqvist

§§ 23 - 39

dárkkisteaddji
justerare

Marita Stinnerbom

§§ 23 – 35, 37-39

dárkkisteaddji
justerare

Katarina Lövgren

§§ 36

2 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enlig anslag.

Orgána /Organ

Sámediggi/Sámedigge/Saemiedigkie/Sametinget

Čoahkkinbeaivemearri/Sammanträdesdatum

2021-11-30—12-02

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande …………………………..
Beavdegirjji vurkensadji
Förvaringsplats för protokollet

Sámedikki hálddahus,Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Vuolláičála/Underskrift

…………………………..

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ságadoalli

§ 23

Rahpan
Sátnejođiheaddji Daniel Holst rahpá čoahkkima Sáhkavuorru lea mielddusin.

§ 24

Lahtuid nammačuorvun

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 1 mielde, 2021-11-30, dii 08.30.
29 lahtu leat sajis.

Heaikko Lásse Álfre Åsa (Åsa Blind) čohkká lahtu Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat (Áslak Simma) sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Anders Kråik sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Mona Persson sajis
Nils Johan Labba ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Marianne Gråik sajis
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HannaSofe (Hanna Sofie Utsi) čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Karin Mannela čohkká lahtu Lars Paul Kroik sajis
Jon Henrik Fjällgren ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Pávva Pittja čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Jennie Granberg čohkká lahtu Martin Lundgren sajis

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ordförande

§ 23

Öppnande
Ordförande Daniel Holst öppnar sammanträdet. Anförande enligt bilaga.

§ 24

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2021-11-30, kl 08.30.
29 ledamöter är närvarande.

Åsa Blind ersätter ledamoten Àslat Simma
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Anders Kråik
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Mona Persson
Nils Johan Labba ej närvarande. Ingen ersättare
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
Hanna Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Karin Mannela ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
Jon Henrik Fjällgren ej närvarande. Ingen ersättare
Pávva Pittja ersätter ledamoten Karin Vannar
Jennie Granberg ersätter ledamoten Martin Lundgren

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Guovtti dárkkisteaddji válljen
Lars Miguel Utsi evttoha Marita Stinnerbom dárkkisteaddjin.
Josefina Skerk evttoha Peter Holmqvist dárkkisteaddjin.
Sámediggi mearrida
ahte

válljet Marita Stinnerboma ja Peter Holmqvista dárkkisteaddjin.

§ 25 Guokte dárkkisteaddji válljen ráhppo fas válljemii ođđa dárkkisteaddjái § 36:s
Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide
Gieđahallan § 25 álgá fas; 2021-12-02, dii 10.50
Anders Svonni evttoha Katarina Lövgren dárkkisteaddjin Marita Stinnerboma sadjái
§ 36:i Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna Anders Svonni evttohusa dárkkisteaddjin
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Anders Svonnis vuosteevttohusa.
Dárkkisteaddji §36:i
Sámediggi mearrida čuovvovaččat
ahte

nammadit Katarina Lövgren § 36:i Penšuvdnasajusteapmi
luohttámušválljejuvvon lahtuide

Gieđahallan § 25 dárkkisteaddji válljen loahpahuvvui 2021-12-02; dii. 11.00
Gieđahallan § 36 Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide álggahuvvui fas
2021-12-02, dii. 11.00

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Val av två justerare
Lars Miguel Utsi föreslår Marita Stinnerbom
Josefina Skerk föreslår Peter Holmqvist

Sametinget beslutar
att

utse Marita Stinnerbom och Peter Holmqvist till justerare.

§ 25 Val av två justerare öppnas igen för val av ny justerare under § 36
Pensionsavsättning till förtroendevalda.
Behandling av § 25 återupptas 2021-12-02, kl 10.50
Anders Svonni föreslår Katarina Lövgren till justerare istället för Marita Stinnerbom
Under § 36 Pensionsavsättning till förtroendevalda
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för Anders Svonnis förslag om justerare
och finner att Sametinget godtagit Anders Svonnis förslag om
Justerare under § 36
Sametinget beslutar således
att

utse Katarina Lövgren till justerare under § 36 Pensionsavsättning
till förtroendevalda.

Behandling § 25 val av justerare avslutas 2021-12-02; kl 11.00
Behandling av § 36 Pensionsavsättning till förtroendevalda återupptas 2021-12-02, kl 11.00

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ságadoalli
§ 26

Liigeáššit
Stivraságadoalli Håkan Jonsson evttoha liige ášši -penšuvdnasajusteami luohttámušválljejuvvon lahtuide. Mielddus.
Mikael Jakobsson, bellodat Samerna, almmuha mildosa jelgii ahte bellodat ii boađe dohkkehit
evttohusaid liige áššide earret liigeášši – penšuvdnasajusteamit luohttamušválljejuvvon lahtuide
Mikael Jakobsson čielggada ahte bellodat Samerna dohkkeha evttohusa liige áššái Penšuvdnasajusteami luohttámušválljejuvvon lahtuide
Marie Persson Njajta evttoha liige ášši – cealkámuš mii guoská ruoná nuppástuhttimii čujuhusain
Fosen-duopmui.
Mikael Jakobsson bidjá vuostá Marie Persson Njajtas evttohusa liige áššái.
Ságadoalli dieđiha ahte Sámedikki § 40 jelgii liige ášši sáhttá gieđahallot válbmaneami haga jus
visot lahtut sajis leat ovttaoaivilis.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut ságadoalli evttohusa
Ligge áššái ja gávnnaha ahte Sámediggi leat dohkkehan stivraságadoalli evttohusa liige áššái.
Ságadoalli dieđiha ahte Marie Persson Njajta evttohus ligge áššái ii sáhtá gieđahallot dán
dievasčoahkkimis go Mikael Jakobsson vuosttildii dan.
Sámediggi mearrida
ahte

gieđahallat liige ášši – penšuvdnasajustemiid luohttamušválljejuvvon lahtuide
paragráfain 36

ahte

dárkkistit paragraganummara dan mielde.

Christina Åhrén boahtá ruovttoluotta

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ordförande
§ 26

Extra ärenden
Styrelseordförande Håkan Jonsson föreslår extra ärende -pensionsavsättning för
förtroendevalda . Bilaga.
Mikael Jakobsson, partiet Samerna, kungör enligt bilaga att partiet inte kommer godkänna
förslag till extra ärenden förutom extra ärendet – pensionsavsättning till förtroendevalda
Mikael Jakobsson förtydligar att partiet Samerna godtar förslaget till extra ärende –
Pensionsavsättningar till förtroendevalda
Marie Persson Njajta föreslår ett extra ärende – uttalande angående grön omställning med
hänvisning till Fosen-domen.
Mikael Jakobsson motsätter sig Marie Persson Njajtas förslag till extra ärende.
Ordföranden informerar att enligt § 40 Sametingsordningen kan extra ärende behandlas utan
Beredning om samtliga närvarande ledamöter är eniga.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelseordförandens förslag
Till extra ärende och finner att Sametinget godtagit styrelseordförandens förslag till extra ärende.
Ordföranden meddelar att Marie Persson Njajtas förslag till extra ärende inte kan behandlas
på detta plenum då Mikael Jakobsson motsatt sig det.
Sametinget beslutar
att

behandla extra ärendet – pensionsavsättningar till förtroendevalda med paragraf 36

att

justera paragrafnumren därefter.

Christina Åhrén återinträder

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ságadoalli

§ 27

Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan
Áššegirjjit
Digaštallannjuolggadusat sámi oppalašpolitihkalaš digaštallamii 2021-11

Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan § 34 jelgii Sámediggeortnegis dollo juovlamánu
1 beaivvi 2021, dii 08.30 – 12.00.
______________
§ 27 Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan gieđahallo 2021-12-01, dii 08.30 – 12.00.
______________
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli evttoha bidjat ášši áššebáhpiriidda.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut ságadoalli evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha ságadoalli evttohusa bidjat ášši áššebáhpiriidda.
Sámediggi mearrida
ahte

bidjat ášši áššebáhpiriidda.

§ 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022 gieđahallo dál dan dihte go ášši galgá ovdonbuktot
álbmoga jearahallanbottu dihte.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ordförande

§ 27

Samisk allmänpolitisk debatt
Dokument
Debattregler för samisk allmänpolitisk debatt 2021-11

Den samisk allmänpolitiska debatten enligt § 34 Sametingsordningen äger rum
den 1 december 2021, kl 08.30 – 12.00.
______________
Behandling av § 27 Samisk allmänpolitisk debatt 2021-12-01, kl 08.30 – 12.00.
_______________

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att ärendet läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag och
finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag att lägga ärendet till handlingarna.
Sametinget beslutar
att

lägga ärendet till handlingarna.

§ 29 Preliminära budgetramar för 2022 behandlas nu eftersom ärendet ska föredras
med anledning av allmänhetens frågestund.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

Daniel Holst ságadoalli
§ 28.1

Stivrra čilgehusat dievasčoahkkimii

./.
./

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, § 08, § 132.6.1
- Stivralahtuid čilgehus áigodagas guovvamánnu - geassemánnu 2021
- Stivrra čilgehus áigodahkii čakčamánnu - golggotmánnu 2021

Stivra mearrida
ahte

geiget stivrra čilgehusaid dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat stivrra čilgehusaid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
________________
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars Paul Kroik sajis
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-lisa HannaSofe (HannaSofie Utsi) čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Martin Lundgren boahtá ruovttoluotta
Christina Åhrén boahtá ruovttoluotta
Erika Jannok čohkká lahtu Hurri Ànte Per-Ánte Káren-Ann (Káren Ann Hurri) sajis
Karin Mannela čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Ságadoalli dieđiha sárdnoáiggi. Juohke lahttu ožžo sárdnoáiggi 3 minuvttain, 3 gearddi.
Ii leat replihkkariekti.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjá stivrra čilgehusaid áššebáhpiriidda.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

Daniel Holst ordförande
§ 28.1

Styrelsens redovisningar till plenum

./.
./

Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, § 08, § 132.6.1
- Styrelseledamöternas redovisning för perioden februari – juni 2021
- Styrelsens redovisning för perioden september – oktober 2021

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsens redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stång berg
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
HannaSofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Martin Lundgren återinträder
Christina Åhrén återinträder
Erika Jannok ersätter ledamoten Káren Ann Hurri
Karin Mannela ersätter ledamoten Josefina Skerk
Ordföranden meddelar talartid. Varje ledamot erbjuds en talartid på 3 minuter , 3 gånger,
Ingen replikrätt.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga styrelsens redovisningar till handlingarna.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka.

Daniel Holst ságadoalli
§ 28.2

Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

./.
./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2021-06-16 -- 17, § 75.1
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, 08, § 132.6.2
- Lávdegottiid čilgehusat áigodahkii guovvamánnu - borgemánnu 2021
- Lávdegottiid čilgehusat áigodahkii čakčamánnu - golggotmánnu 2021

Stivra mearridii 16-17 b. geassemánus 2021, § 75.2
ahte

čuoččuhit ahte visot lávdegottit earret lávdegoddi Sámeskuvlastivrii
lea guođđán čilgehusa áigodahkii guovvamánnu - geassemánnu 2021

ahte

jus muhtin lávdegottiin leat doaimmat gitta 30 b. borgemánnui lasihuvvon
iešguđet lávdegoddečilgehussii,

ahte

geiget lávdegottiid čilgehusaid dievasčoahkkimii skábmamánus 2021.
_____________

Stivra mearrida
ahte

čuoččuhit ahte visot lávdegottit earret lávdegoddi Sámefoanda
lea guođđán čilgehusa áigodahkii čakčamánnu - golggotmánnu 2021

ahte

geiget lávdegottiid čilgehusaid dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte
bidjat lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.
Ajouneren 2021-11-30; kl 16.50 – 2021-12-01; kl 08.30.
Justerarens sign
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§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

Daniel Holst ordförande
§ 28.2

Nämndernas redovisningar till plenum

./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-06-16—17, § 75.1
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 132.6.2
- Nämndernas redovisningar för perioden februari – augusti 2021
- Nämndernas redovisningar för perioden september – oktober 2021

Styrelsen beslutade den 16 -17 juni 2021, § 75.2
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 kompletteras
respektive nämndsrapport,

att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum i november 2021.
_____________

Styrelsen beslutar
att

konstatera att samtliga nämnder förutom Samefonden har
inlämnat redovisningar för perioden september – oktober 2021

att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sámediggi mearrida
att

lägga nämndernas redovisningar till handlinganra.

Ajournering 2021-11-30; kl 16.50 – 2021-12-01; kl 08.30
Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 2 mielde, 2021-12-01, dii 08.30.
29 lahtu leat sajis.

Heaikko Lásse Álfre Åsa (Åsa Blind) čohkká lahtu Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat (Áslak Simma) sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Anders Kråik sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Mona Persson sajis
Nils Johan Labba ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Marianne Gråik sajis
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars Paul Kroik sajis
Jon Henrik Fjällgren ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Pávva Pittja čohkká lahtu Karin Vannar sajis

§ 27 Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan gieđahallo dál.

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2021-12-01, kl 08.30.
29 ledamöter är närvarande.

Åsa Blind ersätter ledamoten Àslat Simma
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Anders Kråik
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Mona Persson
Nils Johan Labba ej närvarande. Ingen ersättare
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
Jon Henrik Fjällgren ej närvarande. Ingen ersättare
Pávva Pittja ersätter ledamoten Karin Vannar

§ 27 Samisk allmänpolitisk debatt behandlas nu.

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ságadoalli

§ 29

Gaskaboddasaš rámmat budjehttii 2022
Áššegirjjit
-

Ráđđehusa budjeahttaproposišuvdna 2021/2022 - válljejuvvon oasit
Stivrabeavdegirji 2021-09-28 -- 30, § 106.3
Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 133.2

Áššegieđahalli: Peter Grönlund

Stivra mearrida
ahte

doallat budjeahttaválbmenčoahkkima lávdegottiiguin ja opposišuvnnain
ođđajagimánu 2022

ahte

joatkit gieđahallamis ášši.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mearridit gaskaboddasaš budjeahttarámmaid Sámediggái budjeahttajahkái 2022:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
54 300 tkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 dkr
1:2 Doarjja almmolaš kulturdoibmii, ovddideapmi ja
riikkaidgaskasaš kulturlonuheapmi ja ovttasbargu
ap.5 Juolludeapmi Sámi kultuvra
17 878 dkr
ap.2 1.22 Ovddideapmi boazoealáhusas
125 915 dkr
7.1 Doaibmabijut našuvnnalaš unnitloguide
ap. 12 našuvnnalaš čuovvulanovddasvástádus
2 200 dkr
ap. 13 stáhtadoarjja gielddaide ja regiuvnnat
22 150 dkr
ap. 14 sámi giellaguovddážat
6 000 dkr
ap. 15 ruovttosiidu našuvnnalaš unnitloguide
1 200 dkr

ahte

gohččot stivrra mearridit detáljabudjeahta,

ahte

mearridit loahpalaš budjeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabudjeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2022.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
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Gaskaboddasaš rámmat budjehttii 2022- joatkka.

Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir (Ingrid Inga) čohkka lahtu Stuor Jånni Paulus (Paulus Kuoljok) sajis
Karin Mannela čohkka lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Anders Svonni čohkka lahtu Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel (Lars Miguel Utsi) sajis

Marita Stinnerbom evttoha rievdaduvvon ortnega – čujuhusain dieđihuvvon áigi Sámiálbmoga
jearahallanboddu – gieđahallat § 32 parlameantavisti ja § 33 sámi duohtavuođakommišuvdna

Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Marita Stinnerboma evttohusa.
.
Sámediggi mearrida
ahte

gieđahallat §§ 32 Parlameantavisti ja § 33 Sámi duohtavuođakommišuvdna

Sátnejođiheaddji dieđiha ahte §§ Sámediggeortnega jelgii sámi álbmot galge beassat jearrat
jearaldagaid čoahkkimis gos Sámediggi gieđahalai bušeahta ja jahkečilgehusa. Lea dieđihuvvon
ahte sámiálbmoga jearahallanboddu leat gaskavahku juovlamánu 1 b. dii. 10.30
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte čilgehus § 6 Budšeahtta 2020, § 8 Jahkečilgehus 2019 ja vel sámi
álbmoga jearahallanboddu lea dál.
Gieđahallan § 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i botkehuvvo 2021-12-01; dii. 10.50
Erika Jannok čohkka lahtu Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann (Káren-Ann Hurri) sajis
Agneta Rimpi čohkka lahtu Marita Granström sajis
Christer Strömhult čohkka lahtu Veronika Håkansson sajis
Čilgehus áššis § 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i dii. 13.30
Sámiálbmoga jearahallanboddu 2021-12-01, kl 13.35.
Gieđahallan § 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i botkehuvvo 2021-12-01; dii. 10.50
Čilgehus áššis § 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i dii. 13.30
Sámiálbmoga jearahallanboddu 2021-12-01, kl 13.35
Gieđahallan § 29 Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i, álggahuvvo fas 2021-12-01 kl 13.45.
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Gaskaboddasaš rámmat budjehttii 2022 – joatkka.
Per-Olof Nutti guođđá lasseevttohusa mildosa jelgii.
Mikael Jakobsson guođđá vuosteevttohusa mildosa jelgii.

Marita Granström boahtá ruovttoluotta
Jennie Granberg boahtá Stefan Mikaelssona sadjái
Marita Stinnerbom guođđá vuosteevttohusa stivrra evttohussii maŋemus
ahte-cealkka čuovvovaččat:
”ahte

dievasčoahkkin mearrida detáljabušeahta 2022:i dievasčoahkkimis guovvamánus 2022.”

Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Hurri Ánte Per-Ante Káren-Ann (Káren-Ann Hurri) boahtá ruovttoluotta
Ulla Alvarsson čohkka lahtu Erik-Oscar Oscarsson sajis
Agneta Rimpi čohkka lahtu Marita Granström sajis
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HannaSofe (HannaSofie Utsi) čohkka lahtu Christina Åhrén sajis

Ságadoalli dieđiha ahte earret stivrra evttohus leat guokte rievdadusevttohusat ja
lasseevttohus Per-Olof Nuttis ja guokte vuosteevttohusa Mikael Jakobssonas ja
Marita Stinnerbomas.
Ságadoalli geahččala ahte-cealkaga ahte-cealkagii gullevaš rievdadusevttohusaid ja
vuosteevttohusain.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Ságadoalli geahččala ahte-cealkaga ahte-cealkagii gos ii leat boahtán rievdadusevttohus.
Jus stivrra vuosttaš ahte-cealkka dohkkehuvvo geahččaluvvo Per-Olof Nutti rievdadusevttohus okta ja guokte. Lasseevttohus Per-Olof Nuttis geahččaluvvo dan maŋŋil.
Dan maŋŋil geahččaluvvo Mikael Jakobssona nuppát ahte-cealkka go vuosttaš ahte-cealkka
lea mielde stivrra evttohusas.
Mikael Jakobssons goalmmát ahte-cealkka boahtá dan maŋŋil geahččaluvvot Marita Stinnerboma
vuosteevttohusa vuostá. Dat vuosteevttohus mii dohkkehuvvo Sámedikkis geahččaluvvo
dan maŋŋil stivrra evttohusa vuostá.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra vuosttaš ahtecealkaga gos ii leat rievdadusevttohus ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra
vuosttaš ahte-cealkaga gos ii leat rievdadusevttohus, ja gávnnaha ahte Sámediggi lea
dohkkehan stivrra vuosttaš ahte-cealkaga gos ii leat boahtá rievdadusevttohus.
Justerarens sign
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Gaskaboddasaš rámmat budjehttii 2022 – joatkka.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Per-Olof Nutti rievdadus
evttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Per-Olof Nutti vuosttaš
rievdadusevttohusa.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Per-Olof Nutti lassesevttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Per-Olof Nutti lasseevttohusa.
Jienasteapmi gáibiduvvo
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Dan guhte dorjo Per-Olof Nutti vástida juo ja dan guhte ii doarjju vástida ii.
Rabas voteremis leat 11 juo-jienat, 17 ii-jienat, ja guokte lahtu eaba leat sajistis.
Ságadoalli ii jienas. Sámediggi lea dáinna hilgun Per-Olof Nutti lasseevttohusa.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut stivrra evttohusa dahje
doarjut Mikael Jakobssona vuosteevttohusa, nuppát ahte-cealkaga ja gávnnaha
ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa nuppát ahte-cealkaga.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Mikael Jakobssona
vuosteevttohusa – oalmmát ahte-cealkaga dahje doarjut Marita Stinnerboma
vuosteevttohusa - goalmmát ahte-cealkaga ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan
Marita Stinnerboma vuosteevttohusassan stivrra evttohussii.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa
goalmmát ahte-cealkagii dahje doarjut Marita Stinnerboma vuosteevttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi lea dohkkehan Marita Stinnerboma vuosteevttohusa.
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Gaskaboddasaš rámmat budjehttii 2022 – joatkka.
Sámediggi mearrida dáinna
ahte

mearridit gaskaboddasaš budjeahttarámmaid Sámediggái budjeahttajahkái 2022:
3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
61.800 dkr
ap.3 Sámefoanda
1 500 dkr
1:2 Doarjja kulturdoaimmaide, ovdánahttimii ja
riikkaidgaskasaš kulturlonuheapmi ja ovttasbargu
Ođđaálgu kultuvrras - sámediggi 2 500 dkr
Giellagáldu
5 000 dkr
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii
25 378 dkr
ap.2 1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
125 915 dkr
7.1 Doaibmabijut našuvnnalaš unnitloguide
ap. 12 našuvnnalaš čuovvulanovddasvástádus
2 200 dkr
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja regiovnnaide
22 150 dkr
ap. 14 sámi giellaguovddážat
6 000 dkr
ap. 15 ruovttosiidu našuvnnalaš unnitloguide
1 200 dkr
gohččos
Sámediggái mii guoská dásseárvvu ja dievdduid
veahkaválddálašvuohta
sámi nissoniid ja nieiddaid vuostá
(oktiibuot 5 400 dkr 2022-2024, ráđđehusmearrádus 2021-10-28

1 800 dkr

ahte

gohččot stivrra mearridit detáljabudjeahta,

ahte

mearridit loahpalaš budjeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabudjeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2022.

Marita Stinnerbom reservere čálalaččat mearrádusa vuostá ja doarju iežas evttohusa.
Mikael Jakobsson reservere čálalaččat mearrádusa vuostá mildosa jelgii.
Čoahkkin botkejuvvo 16.03 – 16.18
Stuor Jånni Paulus (Paulus Kuoljok) boahtá ruovttoluotta
Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel (Lars Miguel Utsi) boahtá ruovttoluotta

Justerarens sign

21 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ordförande

§ 29

Preliminära budgetramar 2022
Dokument
-

Regeringens budgetproposition 2021/2022 – valda delar
Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 106.3
Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 133.2

Föredragande: Peter Grönlund

Styrelsen beslutar
att

ha budgetberedningsmöte med nämnder och oppositionen i januari månad 2022,

att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2022:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
54 300 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
ap.2 1.22 Främjande av rennäringen
125 915 tkr
7.1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och regioner
22 150 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2022.

Paragrafen justeras omedelbart
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Preliminära budgetramar 2022 – forts.

Ingrid Inga ersätter ledamoten Paulus Kuoljok
Karin Mannela ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Anders Svonni ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom föreslår ändrad turordning – att med hänvisning till annonserad tid för
Sameallmänhetens frågestund - behandla § 32 parlamentsbyggnaden och
§ 33 samisk sanningskommission
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Marita Stinnerboms förslag
om ändrad turordning och finner att Sametinget godtagit Marita Stinnerboms förslag.
Sametinget beslutar
att

behandla §§ 32 Parlamentsbyggnaden och 33 Samisk sanningskommission.

Ordföranden informerar att enligt § 88 Sametingsordningen ska det samiska folket beredas
ställa frågor vid sammanträden där Sametinget behandlar budget och årsredovisning.
Det har annonserats om sameallmänhetens frågestund onsdagen den 19 februari kl 10.30.
Ordföranden meddelar att redovisning § 6 Budget 2020, § 8 Årsredovisning 2019 samt
sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
Behandling § 29 Preliminära budgetramar för 2022 avbryts 2021-12-01; kl 10.50
Erika Jannok ersätter ledamoten Káren-Ann Hurri
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Marita Granström
Christer Strömhult ersätter ledamoten Veronika Håkansson

Redovisning av ärendet § 29 Preliminära budgetramar för 2022 kl 13.30
Sameallmänhetens frågestund 2021-12-01, kl 13.35.
Behandling av ärendet § § 29 Preliminära budgetramar för, återupptas 2021-12-01 kl 13.45.
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§ 29 Preliminära budgetramar 2022 – forts.
Per-Olof Nutti lämnar motförslag enligt bilaga.
Mikael Jakobsson lämnar motförslag enligt bilaga.
Marita Granström återinträder
Jennie Granberg ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson
Marita Stinnerbom lämnar motförslag till styrelsens förslag sista att-sats med nedan lydelse:
”att

plenum fastställer detaljbudget för 2022 vid plenum i februari 2022.”

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Káren-Ann Hurri återinträder
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Erik-Oscar Oscarsson.
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Marita Granström
HannaSofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén

Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns två ändrings- och tilläggsförslag
från Per-Olof Nutti ,två motförslag från Mikael Jakobsson och Marita Stinnerbom
Ordföranden kommer pröva att-sats för att-sats med tillhörande ändringsförslag
och motförslag
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden kommer pröva styrelsens första att-sats där inget ändringsförslag lämnats.
I det fall styrelsens första att-sats godtas prövas därefterPer-Olof Nuttis ändringsförslag
ett och två. Tilläggsförslaget från Per-Olof Nutti prövas därefter.
Därefter prövas Mikael Jakobssons andra att-sats då den första att-satsen ingår i styrelsens
Förslag. Mikael Jakobssons tredje att-sats kommer därefter prövas mot Marita Stinnerboms
Motförslag. Det motförslag som godtas av Sametinget prövas därefter mot styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens första att-sats där inget
ändringsförslag finns och finner att Sametinget godtagit styrelsen första att-sats där inget
ändringsförslag lämnats
Ordföranden ställer proposition för bifall till styrelsens förslag eller bifall till eller avslag
för Per-Olof Nuttis ändringsförslag och finner att Sametinget godtagit Per-Olof Nuttis
ändringsförslag ett.

Justerarens sign

24 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

§ 29 Preliminära budgetramar 2022 – forts.
Ordföranden ställer proposition för Per-Olof Nuttis tilläggsförslag och finner att Sametinget
förkastat Per-Olof Nuttis tilläggsförslag.
Votering begärs.
Den som stöder Per-Olof Nuttis tilläggsförslag svarar ja och den som inte stöder svarar nej.
Vid öppen votering avges 11 ja-röster, 17-nejröster, och två ledamöter ej närvarande.
Ordföranden avstår från att rösta. Sametinget har därmed förkastat Per-Olof Nuttis
tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till för styrelsens förslag eller bifall till
för Mikael Jakobssons motförslag, andra att-satsen och finner att Sametinget
godtagit styrelsens förslag till andra att-satsen.
Ordföranden ställer proposition för bifall till för Mikael Jakobssons motförslag –
tredje att-satsen eller bifall till för Marita Stinnerboms motförslag – tredje att-satsen
och finner att Sametinget godtagit Marita Stinnerboms som motförslag till styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till för styrelsens förslag till tredje
att-sats eller bifall till för Marita Stinnerboms motförslag och finner att styrelsen
godtagit styrelsens förslag till tredje att-satsen.
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§ 29 Preliminära budgetramar 2022 – forts.
Sametinget beslutar således
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2022:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
61.800 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete inkl
Återstart av kulturen – sametinget 2 500 tkr
Giellagáldu
5 000 tkr
ap.5 Anslag Samisk kultur
25 378 tkr
ap.2 1.22 Främjande av rennäringen
125 915 tkr
7.1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och regioner
22 150 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr
uppdrag
till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot
samiska kvinnor och flickor
(totalt 5 400 tkr 2022-2024, regeringsbeslut 2021-10-28

1 800 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2022.

Marita Stinnerbom reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga.
Ajournering 16.03 – 16.18
Paulus Kuoljok återinträder
Lars Miguel Utsi återinträder

Justerarens sign

26 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ságadoalli

§ 30

Opposišuvdnaráđi ásaheapmi
Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2021-03-23, §34
- Stivrabeavdegirji 2021-09-02, § 101
- Stivrabeavdegirji 2021-09-28—30, § 110
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 141

Stivra mearridii čakčamánu 2 b. 2021 b. § 101
ahte

gohččot hálddahussii geahččat makkár eavttut leat ásahit opposišuvnnaráđi.
______________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 28 -30 b. čakčamánus 2021.
_______________
Gohččus ja áššebáhpirat addot opposišuvnnaráđđái ja sadjásaččaide. Opposišuvdnaráđđi dahje
sadjásaš sajis lea cealkinvuoigatvuohta muhto ii jienastanvuoigatvuohta stivračoahkkimiin
Opposišuvdnaráđi bargogohččosa ja mandáhta gieđahallo stivrra ja opposišuvdnaráđi gaskkas
doalaheamis ekonomalaš ovdamuniid seammá dego stivralahttu ja mearriduvvo stivrra
gohččosmildosis.
Sadjásaš sajis ožžo beaivebálkká ja mátkebuhtadusa.

Stivra mearridit
ahte

ásahit ovtta (1) opposišuvdnaráđi ovtta (1) sadjásačča,

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ásahit ovtta (1) opposišuvdnaráđi ovtta (1) sadjásačča,

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_____________
Mikael Jakobsson guođđá vuosteevttohusa mildosa jelgii.
Ajourneren 2021-12-01; dii. 17.00 – 2021-12-02; 08.30.
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§ 30

Opposišuvdnaráđi ásaheapmi – joatkka.

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 3, 2021-12-02, kl 08.30.
29 lahtu leat sajis.

Erika Jannok čohkka lahtu Elá Nilssá Biete Ber Ovllá ( Per-Olof Nutti) sajis
Heaikko Lásse Álfre Åsa (Åsa Blind) čohkka lahtu Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat (Àslat Simma) sajis
Jennie Granberg čohkka lahtu Stefan Mikaelsson sajis
Agneta Rimpi čohkka lahtu Veronika Håkansson sajis
Mikael Jakobsson čohkka lahtu Anders Kråik sajis
Peter Holmqvist čohkka lahtu Mona Persson sajis
Nils Johan Labba ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Anja Fjellgren Walkeapää čohkka lahtu Marianne Gråik sajis
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HanneSofe (HannaSofie Utsi) čohkka lahtu Christina Åhrén sajis
Karin Mannela čohkka lahtu Lars Paul Kroik sajis
Jon Henrik Fjällgren ii leat sajis. Ii oktage sadjásaš
Pávva Pittja čohkka lahtu Karin Vannar sajis

Ságadoalli dieđiha ahte sárdnonáigi ásahuvvo. Sátnejođiheaddji dieđiha ahte juohke
lahttu oažžu sárdnut 3 minuvtta hávális.Golbmii juohke áššis. Replihkka 1 minuhta.
Paulus Kuoljok gáibida máhcahit ášši.
Lars Miguel Utsi gáibida beavdái bidjat ášši.
Sátnejođiheaddji dieđiha § 56 Sámediggeortnega jelgii galgá gáibádus máhcahit ášši
geahččaluvvot ovdal iežá gáibádusaid.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut máhcaheami ja gávnnaha
ahte Sámediggi doarju Paulus Kuoljok gáibádusa máhcahit ášši.

Sámediggi mearrida
ahte
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§ 30

Inrättande av oppositionsråd
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—34
- Styrelseprotokoll 2021-09-02, § 101
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 110
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 141

Styrelsen beslutade den 2 september 2021, § 101
att

uppdra till kansliet se över förutsättningar inrätta oppositionsråd.
___________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 28 – 30 september 2021.

Kallelse och handlingar delges oppositionsrådet och ersättare. Oppositionsrådet eller
tjänstgörande ersättare har yttranderätt men ej rösträtt vid styrelsemöten
Oppositionsrådets arbetsuppgifter och mandat förhandlas mellan styrelsen och
oppositionsrådet för att uppbära ekonomiska förmåner motsvarande styrelseledamot och
beslutas i styrelsens uppdragsbilaga.
Tjänstgörande ersättare ersätts med dagsarvode och reseersättning.

Styrelsen beslutar
att

föreslå Sametinget inrätta ett (1) oppositionsråd med en (1) ersättare,

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

inrätta ett (1) oppositionsråd med en (1) ersättare,

Paragrafen justeras omedelbart
____________________
Mikael Jakobsson lämnar motförslag enligt bilaga.
Ajournering 2021-12-01; kl 17.00 – 2021-12-02; 08.30.

Justerarens sign
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Inrättande av oppositionsråd – forts.

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 3, 2021-12-02, kl 08.30.
29 ledamöter är närvarande.

Erika Jannok ersätter ledamoten Per-Olof Nutti
Åsa Blind ersätter ledamoten Àslat Simma
Jennie Granberg ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Anders Kråik
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Mona Persson
Nils Johan Labba ej närvarande. Ingen ersättare
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
HannaSofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Karin Mannela ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
Jon Henrik Fjällgren ej närvarande. Ingen ersättare
Pávva Pittja ersätter ledamoten Karin Vannar

Ordföranden meddelar att talartid införs. Varje ledamot erbjuds talartid på 3 minuter
tre gånger per ärende . Replik 1 minut.
Paulus Kuoljok yrkar om återremiss av ärendet.
Lars Miguel Utsi yrkar om bordläggning.
Ordföranden meddelar enligt § 56 Sametingsordningen ska yrkande om återremiss
och bordläggning prövas för andra yrkanden.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag återremiss och finner
att Sametinget godtagit Paulus Kuoljoks yrkande om återemiss.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

återremittera ärendet.
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Daniel Holst ordförande

§ 31

Ekonomalaš ovdamunit luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis

Stefan Mikaelsson ii searvva gieđahallamis ja mearrádusas mii guoská várre stivraságadoalli bálkká.

./.

Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-05-21—23, § 28
- Stivrabeavdegirji 2021-09-28—30, § 111
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, - 08, § 142
- Ekonomalaš ovdamunit luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis
Áššegieđahalli: Margaretha Palmblom

Sámediggi mearridii miessemánu 23-25 b 2019, § 28
ahte

Ekonomalaš ovdamunit luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis mildosa mielde.
_______________

Stivrra ulbmil lea ásahit opposišuvnnaráđi sullásaš ovdamuniiguin ja beaivebálkkáiguin.
go stivralahttu.
Stivra mearridii čakčamánu 28 - 30 b 2021, § 111
ahte

joatkit gieđahallamis ášši.
__________________

Dálá njuolggadusat vulget dievasčoahkkimat dohkkehuvvon Ekonomalaš ovdamunit
luohttamušválljejuvvon lahtuide Sámedikkis. Dan dál erenoamáš mearrádus § 4 jahkebálkká
birra mii lea fámus ii sisdoala namahusa dakkár luohttámušválljejuvvon doibmii nugo
ahte opposišuvdnaráđđi buhtadusvuogáiduvvon. Ášši gieđahallamis stivrrain lea boahtán
ovdan ahte stivra háliida ahte paragráfii lasihuvvo ahte luohttamušválljejuvvon doaibma
nugo Sámedikki várre stivrraságadoalli galgá oažžut bálkká 0,6 sisboahtovuođđosupmiin
mánnuii. Stivrra háliida maid ahte paragrafii lasihuvvo ahte luohttámušválljejuvvon
doaibma nugo opposišuvdnaráđđi galgá oažžut bálkká seammá go gohččo stivralahttuin
0,4 sisboahtovuođđosupmit mánnui Hálddahus evttoha ahte dakkár luohttámušválljejuvvon
doaimmat buktot ovdan dego ovdamearkkat § 4 Erenoamáš njuolggadusat jahkebálkkáid birra
čuovvovaš evttohusa jelgii:
Sámedikki várre stivrraságadoalli válljen

0,6 sisboahtovuođđosupmit mánnui

Opposišuvdnaráđđi

0,4 sisboahtovuođđosupmit mánnui

Justerarens sign
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Ekonomalaš ovdamunit luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis- joatkka.
Stivra mearrida
ahte

evttohit lasáhusaid rievdadusain vuolil Ekonomalaš ovdamunit
luohttamušválljejuvvon lahtuide Sámedikkis.
§ 4 Erenoamáš mearrádusat jahkebálkkáide čuovvovaš evttohusa mielde:
Sámedikki várre stivrraságadoalli válljen
Opposišuvdnaráđđi

0,6 sisboahtovuođđosupmit mánnui
0,4 sisboahtovuođđosupmit mánnui

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
./.

ahte

dohkkehit lasáhusaid rievdadusain vuolil Ekonomalaš ovdamunit
luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis mildosa mielde.
§ 4 Erenoamáš mearrádusat jahkebálkkáide čuovvovaš evttohusa mielde:
Sámedikki várre stivrraságadoalli válljen
Opposišuvdnaráđđi

0,6 sisboahtovuođđosupmit mánnui
0,4 sisboahtovuođđosupmit mánnui

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
______________
Carola Fjällström čohkká lahtu Marie Persson Njajta sajis
Naadja Östergrenčohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Marita Stinnerbom gáibida beavdái bidjat ášši.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha § 56 Sámediggeortnega jelgii galgá gáibádus máhcahit ášši
geahččaluvvot ovdal iežá gáibádusaid.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Marita Stinnerboma evttohusa
beavdáibidjat ášši ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Marita Stinnerboma gáibádusa
ášši.

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

beavdáibidjat ášši.
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§ 31

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

Stefan Mikaelsson deltar ej i handläggning och beslut vad gäller vice styrelseordförandens arvode.

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 28
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 111
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 142
- Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Föredragande: Margaretha Palmblom

Sametinget beslutade den 23 -25 maj 2019, § 28
att

anta Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget enligt bilaga.
_______________

Styrelsens målsättning är att tillsätta ett oppositionsråd med liknande förmåner och arvoden
som en styrelseledamot.
Styrelsen beslutade den 28 – 30 september 2021, § 111
att

bereda ärendet vidare.
__________________

Nuvarande regler hänför sig till plenums antagna Ekonomiska förmåner för förtroendevalda
i Sametinget. Den nu gällande särskilda bestämmelsen § 4 om årsarvode innefattar inte
benämningen av en sådan förtroendevald funktion som oppositionsråd är
ersättningsberättigad. Under ärendets beredning med styrelsen har framkommit att styrelsen
vill att paragrafen tillförs att förtroendevald funktion som Sametingets vice styrelseordförande ska uppbära arvode med 0,6 inkomstbasbelopp per månad.
Likaså vill styrelsen att paragrafen tillförs att förtroendevald funktion som oppositionsråd
ska uppbära arvode motsvarande uppdrag som styrelseledamot med 0,4 inkomstbasbelopp
per månad. Kansliet föreslår att sådana förtroendevalda funktioner exemplifieras i
§4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden enligt följande förslag:
Sametingets vice styrelseordförande

0, 6 inkomstbasbelopp per månad

Oppositionsråd

0,4 inkomstbasbelopp per månad

Justerarens sign
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Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget – forts.

Styrelsen beslutar
att

föreslå nedan tillägg i ändringar i Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i
Sametinget:
§4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden enligt följande förslag:
Sametingets vice styrelseordförande 0,6 inkomstbasbelopp per månad
Oppositionsråd
0,4 inkomstbasbelopp per månad

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta nedan tillägg i ändringar i Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i
Sametinget:
§4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden enligt följande förslag:
Sametingets vice styrelseordförande
Oppositionsråd

0,6 inkomstbasbelopp per månad
0,4 inkomstbasbelopp per månad

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Marita Stinnerbom yrkar om bordläggning av ärendet.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar enligt § 56 Sametingsordningen ska yrkande om återremiss
och bordläggning prövas för andra yrkanden.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag till Marita Stinnerboms yrkande om
Bordläggning och finner att Sametinget godtagit Marita Stinnerboms yrkande om bordläggning.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

bordlägga ärendet.
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§ 32

Parlameantavisti
Áššegirjjit
- Mošuvdna nr 408 Karin Vannar ovddidan, 2011-11-08, dnr 2011-1505
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2008-05-20—22, § 33.1
- Stivrabeavdegirji 2010-08-25—27, § 172
- Stivrabeavdegirji 2010-12-07—09, § 253
- Stivrabeavdegirji 2011-01-18, §
- Stivrabeavdegirji 2011-02-23, § 65
- Čálus Stáhta opmodatdoibmii 2011-03-04, dnr 2010-1605
- Stáhta opmodatdoaimma vástádus 2011-04-18, dnr 2010-1605
- Stivrabeavdegirji 2011-10-05, § 181
- Stivrabeavdegirji 2012-06-25—26, § 152.6
- Stivrabeavdegirji 2012-09-25—27, § 220.6
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2012-10-23—26, § 48.6
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2013-02-19—21, § 10.1
- Stivrabeavdegirji 2013-09-24—26, §§ 114, 125.1.1
- Stivrabeavdegirji 2013-10-23, § 145.3, 146
- Stivrabeavdegirji 2014-01-21—23, § 10
- Stivrabeavdegirji 2014-04-09—11, § 53
- Stivrabeavdegirji 2014-05-21, § 77
- Stivrabeavdegirji 2014-06-24—25, § 93
- Stivrabeavdegirji 2014-08-26—27, § 111
- Stivrabeavdegirji 2014-11-07, § 149
- Stivrabeavdegirji 2014-12-09—11, § 166
- Stivrabeavdegirji 2015-01-20—21, § 6
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2015-02-17--19, § 13
- Stivrabeavdegirji 2015-09-09, § 210
- Stivrabeavdegirji 2015-08-31--09-02, § 221
- Reive Girona gielddas 2015-09-25
- Stivrabeavdegirji 2015-12-07--08, § 242
- Stivrabeavdegirji 2016-01-26--27, § 7
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2016-02-23--25, § 10
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2016-05-31--06-02, § 24
- Stivrabeavdegirji 2016-06-13--14, § 108
- Stivrabeavdegirji 2016-11-01, § 185
- Sáddejupmi berošteaddji gielddaide - gáibádus dievasmahttiimiin 2016-11-11, dnr 1.1.2-2016-1002
- Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 197
- Čilgehus
- Stivrabeavdegirji 2017-01-16--19, § 10
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-02-10--11, § 8
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12—13, § 135
- Reive Árviesjávrrie gielddas 2017-12-18, dnr 2.7.4-2015-184
- Stivrabeavdegirji 2017-12-20—21, § 202
- Reive Ubmeje gielddas 2017-12-21,
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15—17, § 13
- Stivrabeavdegirji 2018-03-22, § 50
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11—13, § 61

Justerarens sign
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§ 32

Parlameantavisti – joatkka.

./.

Áššegirjjit joatkka.
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 147
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 99
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-05-23—25, § 29
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12—14,§ 130
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09—12, § 164
- Čoahkkinjođihangotti beavdegirji 2018-10-22, § 3
- Stivrabeavdegirji 2018-12-12—14, § 216
- Stivrabeavdegirji 2019-01-23—24, § 8
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-02-19—21, § 10
- Stivrabeavdegirji 2019-04—09, § 41
- Stivrabeavdegirji 2019-06-11—13, § 98.1
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 124
- Stivrabeavdegirji 2020-03-23—24, § 47
- Stivrabeavdegirji 2020-10-20-22, § 142.2
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09—11, § 161.5
- Stivrabeavdegirji 2021-03-23—24, § 40
- Stivrabeavdegirji 2021-04-20—21, § 60
- Stivrabeavdegirji 2021-09-28—30, § 122
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 136
- Sámedikki parlameantavisti Staares - vistesadjeguorahallan
Áššegieđahalli:

Stivra mearridii cuoŋománu 23-24 b. 2020 b, § 47
ahte

gohččut hálddahusa guođđit čállosa ráđđehussii ohcamušain ruhtadeapmái
čađahit ođasmahttima gustovaš báikeprográmma Sámedikki
vistehuksehussii.
Stivra mearridii golggotmánu 20-22 b. 2020, § 142.2
ahte

ruhtadit ođasmahttima báikeprográmmas parlameantavistái.

Stivra mearridii juovlamánu 9-11 b. § 161.5
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
___________

Ođasmahtton báikeprográmma Sámedikki parlameantavistái
Jagi 2006 vuittii evttohus “Badjáneapmi” Murman arkitekter gilvvu Sámedikki
parlameantavistái. Gilvoevttohus buktui ovdan huksehuvvot Gironii ja báikeprográmmas
ovdanbukton Statens Fastighetsverkas ja Sámedikkis. 2019 mearridii Sámedikki
dievasčoahkkin ahte parlameantavisti galgá huksehuvvot Staarii. Das muhtin
Justerarens sign
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Parlameantavisti – joatkka.
sierra vistesajit leat ovdanbukton go stivra lea leamaš guossemátkkis ovttas Murman
arkitekteriiguin ja Staare gielddain čakčat 2019.
Jus galget sáhttit joatkit vistesadjeguorahallamiin Staares, de dárbbaha ođasmahttit
báikeprográmma ja 2020 Sámedikki stivra lea ruhtadan ođasmahttima báikeprográmma
parlameantavistái offeartta vuođul 350 000 SEK Murmans arkitetkeris. Ođasmahttin
čađahuvvui eavttuid vuođul doaimmas otne ja árvvoštalai boahtteáiggi
ovdánahttinvejolašvuođaid, geahča mildosiid: Báikeprográmma Sámedigge Staare ja
Prográmmasárggus.
Boahte lávki proseassas lea vistesadjeguorahallan vistemolssaeavttuide Staare ja maid
golloárvvoštallan parlameantavistis, ja vel dan maŋŋil guođđit ohcamuša prošeavtta
ruhtadeapmái ráđđehussii. Sihkke vistesadjeguorahallamii ja golloárvvoštallamii gáibiduvvo
ruhtadeapmi ja čađahuvvo heivvoleamos ovttasbargguin Murman arkitekteriiguin, Statens
Fastighetsverketiin ja Staare gielddain.
________________
Hans Murman ja Molly Möller Murmans arkitekteris ovdanbukte ođasmahtton
báikeprográmma.

Stivra mearridii njukčamánu 23-24 b. § 2021, § 40
ahte

joatkit gieđahallamis ášši.
__________________

Ođasmahtton báikeprográmma ovdanbuktui stivrii.

Stivra mearridii cuoŋománu 20 -21 b 2021, § 60
ahte

dohkkehit ođasmahtton báikeprográmma,

ahte

gohččot stivrraságadoalli ja hálddahusa ovddasteaddji váldit oktavuođa Staare
gieldda gielddaráđiin joatkka. válbmaneamis áššis.
________________

Hans Murman ja Susanna Juhlin Glembrandt, Murman arkitekter dieđihit barggu birra
mii lea jođus.

Justerarens sign
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Parlameantavisti – joatkka.
Stivra mearridii čakčamánu 28 - 30 b 2021, § 122
ahte

boahtte stivračoahkkimis mii bidjo Staarii mannat daid sierra
vistesadjemolssaeavttuin,

ahte

muđui bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
_____________

Hans Murman ja Susanna Juhlin Glembrandt Murmans arkitekteris ja Anna Synderå
Staare gielddas dieđihedje vistesadjeguorahallama birra mii lea dahkkon
Sámedikki paralmeantavistái Staares ja maid joatkka. proseassa birra dán áššis.
Guossemátkki čađahuvvui evttohuvvon vistesadjemolsaeavttuin

Stivra mearrida
ahte

mearridit báikki Fornön Sámedikki parlameantavistti huksemii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mearridit báikki Fornön Sámedikki parlameantavistti huksemii.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
§ 32 Parlameantavisti gieđahallo 2021-12-01; kl 10.50.

Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir (Ingrid Inga) dieđiha ahte son ii áiggu oassálastit
mearrádusas § 32 Parlameantavisti

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

mearridit báikki Fornön Sámedikki parlameantavistti huksemii.
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§ 32

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
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Dokument forts.
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 147
- 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
- Styrelseprotokoll 2021-04-20—21, § 60
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 122
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, 08, § 136
- Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund – en tomtutredning
Föredragande:

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
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Parlamentsbyggnaden – forts.
olika tomtförslag förts fram i samband med styrelsens studiebesök tillsammans med Murman
arkitekter och Östersund kommun under hösten 2019.
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 beslutade den 20 – 21 april 2021, § 60
att

anta det reviderade lokalprogrammet,

att

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

Hans Murman och Susanna Juhlin Glembrandt, Murman arkitekter informerar om det
pågående arbetet.

Justerarens sign

41 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Parlamentsbyggnaden – forts.
Styrelsen beslutade den 28 – 30 september 2021, § 122
att

vid nästa styrelsesammanträde som förläggs i Staare/Östersund besöka de olika
tomtalternativen,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
_____________

Hans Murman och Susanna Juhlin Glembrandt från Murmans arkitekter samt Anna Synderå
från Östersunds kommun informerade om tomtutredningen som gjorts för
Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund samt vidare process i denna fråga.
Studiebesök genomfördes på de föreslagna tomtalternativen

Styrelsen beslutar
att

förorda tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

förorda tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
§ 32 Parlamentsbyggnaden behandlas 2021-12-01; kl 10.50.
Ingrid Inga meddelar att hon inte deltar i beslutet § 32 Parlamentsbyggnaden

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att
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§ 33
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Sámi duohtavuođakommišuvdna
Áššegirjjit
- M 417 Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2013-02-19--21, 1 10.27
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2013-10-22—24, § 22.15
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2014-05-20—21, § 26.1
- Stivrabeavdegirji 2015-06-15—17, § 147
- Stivrabeavdegirji 2016-11-01, § 186
- Čuovvulančoahkkin 2017-01-18
- Stivrabeavdegirji 2017-01-24, § 29.3
- Cealkámuš parlamentarihkkár konferánsas 2017-02-07 Tråantes
- Stivrabeavdegirji 2017-04-10—12, § 78
- Stivrabeavdegirji 2017-11-13—15, § 172.3
- Bovdehus 2018-01-25 čuovvulančoahkkimii 2018-03-06, dbr 1.2.6-2018-179
- Stivrabeavdegirji 2018-02-08, § 43
- Stivrabeavdegirji 2018-02-2018-02-26, § 45
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11—13, § 65
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27—30, § 111
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12—14, § 124
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09—12, § 163
- Bargojoavkkus duohtavuođakommišuvnnas SWOT-analysa 2018-09-27, dnr 1.2.6-2018-179
- Vealahanáittardeaddji DO Muitočállosat 2016-10-25, dnr 1.2.6-2018-179
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2018-11-13—16, § 50
- Bovdehus sámi riikaorganisašuvnnaide ja sámediggebellodagaide - čuovvulančoahkkin 2018-11-13.
dnr 1.2.6-2018-179
- Stivrabeavdegirji 2018-12-12—14, § 215
- Stivrabeavdegirji 2019-01-23—24, § 7, 12.1
- Refereansajoavkku beavdegirji 2019-04-10
- Stivrabeavdegirji 2019-04-09—11, § 42
- Stivrabeavdegirji 2019-04-23, § 76
- Stivrabeavdegirji 2019-05-23, § 3
- Stivrabeavdegirji 2019-06-11—13, § 95
- Stivrabeavdegirji 2019-09-11—13, § 125
- Stivrabeavdegirji 2019-10-28—30, § 148
- Stivrabeavdegirji 2020-02-23—24, § 44
- Stivrabeavdegirji 2020-08-27, § 115
- Stivrabeavdegirji 2020-10-20—22, § 150, 151.1, 151.4
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09-11, § 166, 167.2
- Ođasmahtton prošeaktaplána stivrenjoavkkus 2020-11-02
- Stivrabeavdegirji 2021-06-16—17, § 74.1
- Stivrabeavdegirji 2021-09-28—30, § 120
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 137
- Dir. 2021:103 Kommittédirektiiva - Gárten ja dárkkistus politihkas mii jođihuvvo sámiid vuostá ja
daid čuozahusat sámi álbmogii
Áššegieđahallit: Marie Persson Njajta
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Sámi duohtavuođakommišuvdna - joatkka.
Stivra mearridii golggotmánu 20 – 22 b 2020, § 150
ahte

ovddibut bargojoavkku bargu loahpahuvvo,

ahte

ođasmahttut prošeaktaplána mildosa jelgii.

Stivra mearridii golggotmánu 20 – 22 b 2021, § 151.1
ahte

stivrenjovkui sámi duohtavuođakommišuvnna nanneprosessii nammadit:
Matti Berg
Anders Kråik.
Marita Stinnerbom
Jan Rannerud
Håkan Jonsson
Marie Persson Njajta
Joakim Påve

ahte

nammadit Matti Berg čoahkkimiidda gohččut.
_______________

Stivra mearridii golggotmánu 20 – 22 b 2021, § 151.4
ahte

fámohuhttit stivramearrádusa 2019-04-23, § 79.1, 2020-08-27, § 112.1

ahte

nammadit referansajoavkku - sámi duohtavuođakommišuvdna čuovvovaččat:
Landspartiet Svenska Samer
Organisationen Samerna
Renägarförbundet
Same Ätnam
Sáminuorra

Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
guorus
Stefan Mikaelsson
Sanne-Ristin Bengtsson

________________
Stivrenjoavku duohtavuođakommišuvdnii lea guođđán evttohusa ođasmahttimii
Prošeaktaplána Kovid-dili dihte ja rievdaduvvon áigeplána.
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Sámi duohtavuođakommišuvdna - joatkka.
Stivra mearridii juovlamánu 9-11 b. 2020, § 166,
ahte

mearridit ođasmahtton prošeaktaplána mildosa jelgii.

ahte

muđui bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
________________

Sáminuorra gáibida luohpama Sanne-Ristin Bengtssonii refereansajoavkkus
Sámi duohtavuođakommišuvdna
Sáminuora sadji lea guorus gitta ođđa lahttu nammaduvvo Sáminuoras.
Stivra mearridii juovlamánu 9 – 11 b 2020, § 167.2
ahte

luohpadit Sanne-Ristin Bengtssona refereansajoavkkus sámi
duohtavuođakommišuvnnas.
_______________________

Matti Berg lea gáibidan luohpama lahttun Sámedikkis.
Stivra mearridii geassemánu 16 – 17 b 2021, § 74.1
ahte

nammadit Per-Olof Nutti lahttun stivrenjovkui sámi
duohtavuođakommišuvnna nannenprosessii.
___________________

Diehtojuohkin addo barggus mii lea jođus mii gáibida jođánis máhcaheami
stivrenjoavkkus.
Stivra mearridii čakčamánu 28 - 30 b 2021, § 120
ahte

luohpahit Joakim Påve gohččosis lahttun stivrenjoavkkus

ahte

stivrenjoavku muđui lea ollislaš,

ahte

nammadit Marie Persson Njajta čoahkkimiidda gohččut.

ahte

oalle oanehis dieđuin gohččut stivrenjoavkku digitála čoahkkimii
disdaga golggománu 5 b.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
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Sámi duohtavuođakommišuvdna - joatkka.
Sámedikki bargu duohtavuođakommišuvnnain lea leamaš jođus máŋggaid jagiid. 2012
geigejuvvui mošuvdna Sámedikki dievasčoahkkimii mii guoská sámi
duohtavuođakommišuvnna. Mošuvdna dohkkehuvvui ovttajienalaččat Sámedikki
dievasčoahkkimis miessemánus 2014. 2015 álggahii Sámediggi ovttasbarggu
Vealahanáittardeddjiin (DO). Ovttasbarggu boađus leai ahte Sámediggi oačču doarjaga
barggus jođihit ášši ovddos guvlui, sáhtte bargat máhttoloktanemiin ja kapasitehta
huksemis.. Ovttasbargu mearkkašii ahte refereansajoavku ovddasteddjiiguin sámi
organisašuvnnaide ja sámediggebellodagaide ásahuvvui. 25 ja 26 b. golggotmánus
lágiduvvui Ubmejes jorbabeavdeságastallan, oassái rabas seminára riikkaidgaskasaš
áššečehpiiguin vásáhusain duohtavuođakommišuvnnain.
Sámediggi lea jagiid 2016-2018 ovttastahttán ovddasteddjiid sámi organisašuvnnain ja
sámediggebellodagain digaštallat, analyseret ja čilget dárbbuid ja vuordámušaid vejolaš
boahtteáiggi duohtavuođakommišuvdnii.
Guovvamánu 7 b. 2017 dohkkehii parlamentarihkkár konferánsa Tråantes oktasaš
cealkámuša samedikkiin.
2018 okta bargojoavku, nammaduvvon Sámedikki refereansajoavkkus, ovdanbuvttii
SWOT-analysa mii identifierii headjuvuođaid, nanusvuođaid, vejolašvuođaid ja
uhkádusaid maid proseassa ásaheamis duohtavuođakommišuvnna sáhttá vásihit. Dan
maŋŋil hábmehuvvo oktasaš gáibádus man Sámedikki stivra ja gieđahallon
sámepolitihkalaš bellodagat ovttas oassálasti sámi organisašuvnnat dorjo.
Geassemánu 12 b 2019 geigii Sámediggi gáibádusa kulturdepartementii ahte ráđđehus
galgá ruhtadit proseassa ovttasbargguin Sámedikkiin ásahit sorjákeahtes
duohtavuođakommišuvnna ruoŧa stáhta veahkaválddálašvuođain sámi álbmoga vuostá.
Geassemánu 9 b 2020 kulturdepartemeanta dieđihii ahte Sámedggi juolluduvvo
prošeaktaruđa gulahallamiin sámi álbmogiin - gullevaš indiviiddat, joavkkut, searvvit ja
organisašuvnnat - dieđihit ja nannet proseassa boahttevaš duohtavuođakommišuvnna
bargui. Sámediggi háliidii ahte sámi servodat galggai leat oassin ja addot vejolašvuođa
buktit oaiviliid mii guoská mandáhta duohtavuođakommišuvdnii. Oaivilat
čohkkehuvvojedje sámi álbmogis fysalaš ja digitála čoahkkimiin ja maid ovtta skovi bokte
mii manai visot sámiide Sámedikki jienastuslohkui. Vuođđu Sámedikki rapportii lea
stuorra oassái sámiid iežas oainnut čohkkehuvvon gulahallančoahkkimiid ja
videočoahkkimiid bokte, čálalaš skovvevástádusaid, telefovdnaságastallamiid ja eboasttaid bokte mat leat boahtán Sámediggái. Máŋga vástádusat celket vuordámušaid
ahte kommišuvdna galgá mannat vuđđui vearrodaguiguin ja guhkit áigái buktit
buhtadusa ja rievdadusa sierra ládje. Sámedikki rapporta 1 “Válbmaneamit
duohtavuođakommišuvdnii stáhta vearredaguin sámi álbmoga vuostá” čilgehuvvui
loahpageažis njukčamánu 2021 ja Sámedikki stitvrenjoavki geigii dan kultur- ja
demokratiijaministarii Amanda Lindii cuoŋománu 27 b 2021.

1

https://www.sametinget.se/157488
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Sámi duohtavuođakommišuvdna - joatkka.
Sámedikki stivrra vuosttaš dábálaš čoahkkima oktavuođas čakčamánu 2021 loahpageažis
Sámediggi oačču vuosttaš evttohusa duohtavuođakommišuvdnii.
Golggotmánus 2021 bargu duohtavuođakommišuvnnain lea leamaš intesiiva muttus mii
guoská gulahallama direktiivvaide duohtavuođakommišuvdnii departemeanttain ja
heaitime ráđđehusain. Lea leamaš lagaš oktavuohta Sámedikki stivrenjoavkkuin ja
departemeanttain gávnnahit direktiivvaid maid Sámedikki stivrenjoavku sáhtii doarjut.
Golggotmánu 27 b stivrenjoavku mearridii ovttajienalaččat doarjut loahpalaš evttohusa
direktiivvaide, geahča mildosa.
Skábmamánu 3 b 2021 ráđđehus mearridii ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá
gártet ja dárkkistit dan politihkka mii lea jođihuvvon sámiid vuostá historjjálaš
geahčastagas ja daid čuozahusat sámi álbmogii. Ságadoalli ja lahtut/kommišonearat
galget nammaduvvojit boahtte lávkkis.
Kommišuvdna galgá earret iežá:
 gártet ja dárkkistit dan politihkka mii lea jođihuvvon sámiid vuostá ja áššáigullevaš
aktevrraid láhtten dan politihka čađaheamis,
 juohkit dieđuid ja lasihit almmolačča ipmárdusa sámiid historjjás ja got historjjálaš
vearredagut váikkuhit otná eavttuid sámiide ja maid doaibma nu ahte dát máhttu
dolvojuvvo viidáseappot boahtte buolvvaide, ja
 guođđit evttohusaid doaibmabijuide mii dorjo buhtadusa ja ovddida soabadeami ja
eallinfámolaš sámi servodaga.
Gohččus galgá loahpalaččat čilgehuvvot maŋemusat juovlamánu 1 b 2025.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit

ahte
bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Ságadoalli dieđiha ahte Sámediggeortnega § 88 jelgii galgá sámi álbmot oažžut vejolašvuođa
divvut jearaldagaid dievasčoahkkimis go Sámediggi gieđahallá bušeahta ja jahkečilgehusa.
Sámi álbmoga jearahallanbodda lea ilmmuhuvvon leat gaskavahkku juovlamánu 1 beaivvi
dii 13.
Ságadoalli dieđiha ahte čilgehus § Gaskaboddasaš bušeahttarámmat 2022:i ja sámiálbmoga
jearahallanboddu lea dál.
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Samisk Sanningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 1 10.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10—12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13—15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25—26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13—16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier – uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, §§ 7, 12.1
- Referensgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 42
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 76
- Styrelseprotokoll 2019-05-23; § 3
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 95
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 125
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 148
- Styrelseprotokoll 2020-02-23—24, § 44
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 115
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, §§ 150, 151.1, 151.4
- Styrelseprotokoll 2020-12-09-11, §§ 166, 167.2
- Reviderad Projektplan av styrgrupp 2020-11-02
- Styrelseprotokoll 2021-06-16—17, § 74.1
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 120
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 137
- Dir. 2021:103 Kommittédirektiv - Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna
och dess konsekvenser för det samiska folket
Föredraganden: Marie Persson Njajta
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Samisk sanningskommission – forts.
Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2020,§ 150
att

tidigare arbetsgruppers arbete avslutas,

att

revidera projektplanen enligt bilaga.

Styrelsen beslutade den 20 – 22 oktober 2021, § 151.1
att

till styrgruppen till samiska sanningskommissionens förankringsprocess utse:
Matti Berg
Anders Kråik
Marita Stinnerbom
Jan Rannerud
Håkan Jonsson
Marie Persson Njajta
Joakim Påve

att

till sammankallande utse Matti Berg.
_______________

Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2021, § 151.4
att

upphäva styrelsebeslut 2019-04-23, § 79.1, 2020-08-27, § 112.1

att

utse referensgrupp – samiska sanningskommissionen enligt nedan:
Landsförbundet Svenska Samer
Organisationen Samerna
Renägarförbundet
Same Ätnam
Sáminuorra

Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
vakant
Stefan Mikaelsson
Sanne-Ristin Bengtsson

________________
Styrgruppen för sanningskommissionen har lämnat förslag till revidering av
Projektplan med anledning av Covid-situationen och förändrad tidsplan.
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Samisk sanningskommission – forts.
Styrelsen beslutade den 9-11 december 2020, § 166
att

fastställa reviderade projektplanen enligt bilaga,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
________________

Sáminuorra begär entlediganden för Sanne-Ristin Bengtsston från referensgruppen
Samisk sanningskommission
Sáminuorras plats förblir vakant till dess ny ledamot föreslås från Sáminuorra.
Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2020, § 167.2
att

entlediga Sanne-Ristin Bengtsson från referensgruppen samiska
sanningskommission.
_______________________

Matti Berg har begärt entledigande som ledamot i Sametinget.
Styrelsen beslutade den 16 -17 juni 2021, § 74.1
att

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

Information lämnas om det pågående arbetet vilket kräver snabb återkoppling från
styrgruppen.
Styrelsen beslutade den 28 -30 september 2021, § 120
att

entlediga Joakim Påve från uppdraget som ledamot i styrgruppen

att

styrgruppen i övrigt är intakt,

att

till sammankallande utse Marie Persson Njajta,

att

med mycket kort varsel kalla styrgruppen till digitalt möte tisdagen den 5 oktober.

Paragrafen justeras omedelbart
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Samisk sanningskommission – forts.
Sametingets arbete för en sanningskommission har pågått under flera års tid. 2012
lämnades en motion in till Sametingets plenum angående en samisk sanningskommission.
Motionen antogs enhälligt av Sametingets plenum i maj 2014. 2015 inledde Sametinget ett
samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Samarbetet resulterade i att
Sametinget fick stöd i arbetet med att driva frågan framåt, kunde arbeta med
kunskapshöjning och bygga kapacitet. Samarbetet innebar dels att en referensgrupp med
representanter för samiska organisationer och sametingspartier bildades. Den 25 och 26
oktober hölls i Umeå dels ett rundabordssamtal, dels ett öppet seminarium med
internationella experter med erfarenheter från sanningskommissioner.
Sametinget har under åren 2016-2018 sammanfört representanter från samiska
organisationer och sametingspartier för att diskutera, analysera och beskriva behoven och
förväntningarna inför en eventuell framtida sanningskommission.
Den 7 februari 2017 antogs sameparlamentarikerkonferensen i Tråante ett gemensamt
uttalande av sametingen.
2018 presenterade en arbetsgrupp, utsedda av Sametingets referensgrupp, en SWOTanalys som identifierade de svagheter, styrkor, möjligheter och hot som en process mot
inrättandet av en sanningskommission kan möta. Därefter utarbetades en gemensam
hemställan som Sametingets styrelse och en bredd av samepolitiska partier tillsammans
med deltagande samiska organisationer stod bakom.
Den 12 juni 2019 överlämnade Sametinget en hemställan till kulturdepartementet om att
regeringen ska finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en
oberoende sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska
folket.
Den 9 juni 2020 meddelade kulturdepartementet att Sametinget får projektmedel för att i
dialog med den samiska befolkningen - berörda individer, grupper, föreningar och
organisationer - informera och förankra processen för den kommande
sanningskommissionens arbete. Sametinget ville att det samiska samhället skulle
involveras och ges möjlighet att komma med inspel gällande mandat för en
sanningskommission. Synpunkter samlades in från det samiska folket genom fysiska och
digitala möten samt en enkät som gick ut till alla samer i Sametingets röstlängd.
Sametingets rapport bygger till stor del på samers egna synpunkter insamlade genom
dialogmöten och videomöten, skriftliga enkätsvar, telefonsamtal och e-post som
inkommit till Sametinget. Flera svar uttrycker förväntningar om att kommissionen ska gå
till botten med oförrätter och i förlängningen leda till upprättelse och förändring på olika
sätt. Sametingets rapport2 ”Förberedelser inför en sanningskommission om statens
övergrepp mot det samiska folket” redovisades i slutet av mars 2021 och överlämnades av
Sametingets styrgrupp till kultur- och demokratiminister Amanda Lind den 27 april 2021.
I samband med Sametinget styrelses första ordinarie styrelsemöte i slutet av september
2021 erhöll Sametinget ett första utkast på direktiv för sanningskommission.

2 https://www.sametinget.se/157488
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Samisk sanningskommission – forts.
Under oktober 2021 har arbetet inför en sanningskommission varit inne i en intensiv fas
vad gäller dialog om direktiven för en sanningskommission gentemot departementet och
den avgående regeringen. Det har varit en tät kontakt mellan Sametingets styrgrupp och
departementet för att landa i direktiv som Sametingets styrgrupp kunde ställa sig bakom.
Den 27 oktober beslutade styrgruppen enhälligt att ställa sig bakom det slutliga utkastet
på direktiv, se bilaga.
Den 3 november 2021 fattade regeringen beslut om att inrätta en sanningskommission
som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt
perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Ordförande och
ledamöter/kommissionärer ska tillsättas i nästa steg.
Kommissionen ska bl.a.
 kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och relevanta aktörers
agerande vid genomförandet av den politiken,
 sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur
historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samerna samt verka för att denna
kunskap förs vidare till kommande generationer, och
 lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett
livskraftigt samiskt samhälle.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Ordföranden informerar att enligt § 88 Sametingsordningen ska det samiska folket beredas
ställa frågor vid sammanträden där Sametinget behandlar budget och årsredovisning.
Det har annonserats om sameallmänhetens frågestund onsdagen den 1 december kl 13.30.
Ordföranden meddelar att redovisning § Preliminära budgetramar för 2022 samt
sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
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Daniel Holst ságadoalli
§ 34

Čoahkkinplána dievasčoahkkimii 2022-2025
Áššebáhpirat
- Stivrabeavdegirji 2021-§§-04—05, -08, § 139

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ahte

mearridit čoahkkinplána dievasčoahkkimii 2022-2025 čuovvovaččat:
jagi 2022

vahkku 8 guovvamánus 22-24 b.
vahkku 22 miessemánu 31 b. - 2 b. geassemánnui
vahkku 46 skábmamánu 15-17 b.

jagi 2023

vahkku 8 guovvamánus 21-23 b.
vahkku 21 miessemánu 23-25 b.
vahkku 47 skábmamánu 21-23 b.

Staare
Julevu
Ubmeje

2023 dievasčoahkkin galgá leahkit čuovvovaš guovlluin: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtlánda
jagi 2024

vahkku 8 guovvamánus 20-22 b.
vahkku 22 miessemánu 28 - 30 b.
vahkku 47 skábmamánu 19-21 b.

ahte

2024 dievasčoahkkin galgá leahkit čuovvovaš guovlluin: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtlánda

ahte

soames 2023-2025 dievasčoahkkin- vahkkui ja - guovlu galgá rievdaduvvot nu ahte
heive parlamentarihkkár konferánsa mii plánejuvvo čađajuvvot dalle
jagi 2025

vahkku 8 guovvamánu 18-20 b.
vahkku 35 borgemánu 25 - 27 b.

vahkku 47 skábmamánu 18-20 b.

rahpan ođđa
mandáhtaáigodagas
Giron

ahte

soames 2023-2024 dievasčoahkkimiin sáhtte leat Stockhoalmmas riikabeaiveviesus

ahte

delegeret stivrii, ahte ekonomiija vuhtiiváldimiin, mearridit
čoahkkinbáikkiid dievasčoahkkimii dušše gos guovllut leat mearriduvvon,

ahte

stivra dieđiha dan dievasčoahkkimis čakčat jagi ovdal gos
dievasčoahkkin lea boahtte jagi.
Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
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Čoahkkinplána dievasčoahkkimii 2022-2025 – joatkka.
Káren-Ánn Hurri ovddida vuosteevttohusa ja mielddus.
“Jahki 2023

guovvamánus Jielleváris
Miessemánus Åre
Skábmamánnu Vualtjere”

Erik-Oscar Oscarsson ovddida lasseevttohusa čuovvovaččat ja mildosa jelgii:
“okta dievasčoahkkin mandáhtaáigodagas 2022-2025 lea Ångermanlánddas”
Stefan Mikaelsson boahtá ruovttoluotta
Marie Persson Njajta boahtá ruovttoluotta
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis

Martin Lundgren ovddida lasseevttohusa mildosa jelgii ja mielddus:
“dievasčoahkkin v 46 jagi 2022 rievdaduvvo v. 43:i.”
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohus de leat golbma lasseevttohusa
Káren-Ann Hurris, Erik-Oscar Oscarssonas ja Martin Lundgrenas.
Sátnejođiheaddji geahččala álggus stivrra evttohusa ollislaččat ja dan maŋŋil lasseevttohusaid
ovtta ja ovtta.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut Káren-Ann Hurri
lasseevttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Káren-Ann Hurri lasseevttohusa.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna för Erik-Oscar Oscarsson lasseevttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Erik-Oscar Oscarssona lasseevttohusa.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna Martin Lundgren lasseevttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Martin Lundgrena vuosteevttohusa.
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Čoahkkinplána dievasčoahkkimii 2022-2025 – joatkka.
Sámediggi mearrida dáinna
ahte

ahte

mearridit čoahkkinplána dievasčoahkkimii 2022-2025 čuovvovaččat:
jagi 2022

vahkku 8 guovvamánus 22-24 b.
vahkku 22 miessemánu 31 b. - 2 b. geassemánnui
vahkku 43 25-27 - 5 b. golggotmánus

jagi 2023

vahkku 8 guovvamánus 21-23 b.
vahkku 21 miessemánu 23-25 b.
vahkku 47 skábmamánu 21-23 b.

Staare/Östersund
Julevu
Ubmeje

2023 dievasčoahkkin galgá leahkit čuovvovaš guovlluin: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtlánda
jagi 2024

vahkku 8 guovvamánus 20-22 b.
vahkku 22 miessemánu 28 - 30 b.
vahkku 47 skábmamánu 19-21 b.

ahte

2024 dievasčoahkkin galgá leahkit čuovvovaš guovlluin: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtlánda

ahte

soames 2023-2025 dievasčoahkkin- vahkkui ja - guovlu galgá rievdaduvvot nu ahte
heive parlamentarihkkár konferánssain mii plánejuvvo dalle.
jagi 2025

vahkku 8 guovvamánu 18-20 b.
vahkku 35 borgemánu 25 - 27 b.

vahkku 47 skábmamánu 18-20 b.

rahpan ođđa
mandáhtaáigodagas
Giron

ahte

soames 2023-2024 dievasčoahkkimiin lea Stockhoalmmas riikabeaiveviesus

ahte

delegeret stivrii, ahte ekonomiija vuhtiiváldimiin, mearridit
čoahkkinbáikkiid dievasčoahkkimii dušše gos guovllut leat mearriduvvon,

ahte

stivra dieđiha dan dievasčoahkkimis čakčat jagi ovdal gos
dievasčoahkkin lea boahtte jagi.

ahte

okta dievasčoahkkin mandáhtaáigodagas 2022-2025 lea Ångermanlánddas.
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Daniel Holst ordförande

§ 34

Sammanträdesplan för plenum 2022 - 2025
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 139

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

att

fastställa sammanträdesplan för plenum år 2022 - 2025 enligt nedan:
år 2022

vecka 8
vecka 22
vecka 46

22-24 februari
31 maj – 2 juni
15 -17 november

år 2023

vecka 8
vecka 21
vecka 47

21 -23 februari
23-25 maj
21 -23 november

Östersund
Luleå
Umeå

2023 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
år 2024

vecka 8
vecka 22
vecka 47

20 - 22 februari
28 – 30 maj
19 - 21 november

att

2024 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,

att

någon av 2023-2025 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med parlamentarikerkonferens som planeras äga rum då,
år 2025

vecka 8
vecka 35

18 -20 februari
25 – 27 augusti

vecka 47

18 – 20 november

öppnande av ny
mandatperiod
Kiruna

att

någon av plenumsmötena under 2023-2024 kan förläggas i Stockholm och på
riksdagshuset,

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
sammanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år.
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Sammanträdesplan för plenum 2022 - 2025
Káren-Ann Hurri lämnar motförslag enligt nedan och bilaga:
”År 2023

februari i Gällivare
maj i Åre
november i Vilhelmina”

Erik-Oscar Oscarsson lämnar tilläggsförslag enligt nedan och enligt bilaga:
” ett plenum under mandatperioden 2022-2025 förläggs till Ångermanland”
Stefan Mikaelsson återinträder
Marie Persson Njajta återinträder
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
Martin Lundgren lämnar tilläggsförslag enligt nedan och bilaga:
plenum v 46 år 2022 ändras till v 43.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att det förutom styrelsen förslag finns tre tilläggsförslag
från Káren-Ann Hurri, Erik-Oscar Oscarsson och Martin Lundgren.
Ordföranden prövar först styrelsens förslag i sin helhet därefter tilläggsförslagen
var för sig.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för Káren-Ann Hurris tilläggsförslag och finner
att Sametinget förkastat Káren-Ann Hurris tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition för Erik-Oscar Oscarssons tilläggsförslag
och finner att Sametinget godtagit Erik-Oscar Oscarssons tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition för Martin Lundgrens tilläggsförslag
och finner att Sametinget godtagit Martin Lundgrens tilläggsförslag.
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Sammanträdesplan för plenum 2022 - 2025

Sametinget beslutar således
att

att

fastställa sammanträdesplan för plenum år 2022 - 2025 enligt nedan:
år 2022

vecka 8
vecka 22
vecka 43

22-24 februari
31 maj – 2 juni
25-27 oktober

år 2023

vecka 8
vecka 21
vecka 47

21 -23 februari
23-25 maj
21 -23 november

Östersund
Luleå
Umeå

2023 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
år 2024

vecka 8
vecka 22
vecka 47

20 - 22 februari
28 – 30 maj
19 - 21 november

att

2024 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,

att

någon av 2023-2025 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med parlamentarikerkonferens som planeras äga rum då,
år 2025

vecka 8
vecka 35

18 -20 februari
25 – 27 augusti

vecka 47

18 – 20 november

öppnande av ny
mandatperiod
Kiruna

att

någon av plenumsmötena under 2023-2024 kan förläggas i Stockholm och på
riksdagshuset,

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
sammanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år,

att

ett plenum under mandatperioden 2022-2025 förläggs till Ångermanland.
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Mošuvnnat

Daniel Holst ságadoalli
§ 35.1

M 548 - Sámi public service sámiin sámiide
Áššegirjjit
- Mošuvdna nr 548 Daniel Holstas, Oscar Sedholmas 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-269
- Stivrabeavdegirji 2020-03-23 -- 24, § 43.4
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 140.1

Daniel Holst ja Oscar Sedholm leaba 20 b. guovvamánus 2020, guođđán mošuvnna gos
gáibideaba
ahte

Sámediggi doaibma dan váras ahte friddja sámi public service ásahuvvo.
_________________

Stivra mearridii 23-24 b. geassemánus 2020, § 141.1
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,
_______________

Daniel Holst ja Oscar Sedholm leaba 20 b. guovvamánus 2020, guođđán mošuvnna gos
Sámediggi doaibma dan váras ahte friddja sámi public service ásahuvvo.
Stivra mearridii golggotmánu 23-24 b 2020, § 160.3, ahte joatkit gieđahallamis ášši.
Kulturlávdegoddi ságadoalli Ingrid Inga bokte guđiid oaiviliid guovvamánu 9 b 2021.
Kulturlávdegoddi evttoha ahte mošuvdna dohkkehuvvo čujuhusain dasa mii lea mearriduvvon
Sámedikki mediapolitihkalaš doaibmaprográmmas Sámi mediapolitihkka, earret iežá ahte:
”Etablera egna samiska medier med hänvisning till FN:s förklaring om urfolks rättigheter:
o

Urfolken har rätt att upprätta sina egna medier på sina egna språk och att ha tillgång till alla
former av icke-urfolksmedier utan diskriminering.

o

Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att offentligt ägda medier vederbörligen återger
urfolkens kulturella mångfald. Utan att inkräkta på att full yttrandefrihet tillgodoses, bör staterna
uppmuntra de privatägda medierna att på ett riktigt sätt återge urfolkens kulturella mångfald.”

Viidáseappot: Doaibmaprográmmas dieđihuvvo maid ahte public service Ruoŧas galggalii
oažžut stuorit ovddasvástádusa sámi gielaide ja kultuvrii, seammá ládje go NRK:s lea
Norggas, go ovddasvástádus čállo erenoamáš sáddenlohpái.

Justerarens sign

59 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

§ 35

Mošuvnnat - joatkka.

§ 35.1

M 548 - Sámi public service sámiin sámiide - joatkka.
Stivrras leat jahkásaš ráđđehallamat Sámeradion ja SVT Sámiin sámi doaimma birra public
services Ruoŧas. Ráđđehallan boahtá joatkit. Stivra boahtá maid dievasčoahkkimii buktit
evttohusa ođasmahtton mediapolitihkalaš doaibmaprográmma. Stivra áigo gieđahallat ášši
public service birra boahttevaš ođasmahttimis prográmmas.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
Paulus Kuoljok gáibida ahte mošuvdna dohkkehuvvo.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea vuosteevttohus Paulus Kuoljokis.
Torkel Stångberg boahtá sisa fas
Jennie Granberg čohkká lahtu Martin Lundgren sajis
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit stivrra evttohusa dahje
dohkkehit Paulus Kuoljoka vuosteevttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea
dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte
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Motioner

Daniel Holst ordförande
§ 35.1

M 548 – En samisk public service av samer för samer
Dokument
- Motion nr 548 av Daniel Holst, Oscar Sedholm 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-269re
- Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 43.4
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 140.1

Daniel Holst och Oscar Sedholm har den 20 februari 2020, inlämnat en motion där
de yrkar
att

Sametinget verkar för att en fristående samisk public service skapas.
_________________

Styrelsen beslutade den 23 -24 mars 2020, § 141.1
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_______________

Daniel Holst och Oscar Sedholm har den 20 februari 2020 inlämnat en motion där de
yrkar att Sametinget verkar för att en fristående public service skapas.
Styrelsen beslutade den 23-24 mars 2020 att uppdra till kansliet att bereda ärendet.
Kulturnämnden genom ordförande Ingrid Inga inlämnade synpunkter den 9 februari 2021.
Kulturnämnden föreslår att motionen tillstyrks med hänvisning till vad som fastslagits i
Sametingets mediapolitiska handlingsprogram Samisk mediapolitik, bland annat att:
”Etablera egna samiska medier med hänvisning till FN:s förklaring om urfolks rättigheter:
o

Urfolken har rätt att upprätta sina egna medier på sina egna språk och att ha tillgång till alla
former av icke-urfolksmedier utan diskriminering.

o

Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att offentligt ägda medier vederbörligen återger
urfolkens kulturella mångfald. Utan att inkräkta på att full yttrandefrihet tillgodoses, bör staterna
uppmuntra de privatägda medierna att på ett riktigt sätt återge urfolkens kulturella mångfald.”

Vidare: I handlingsprogrammet anges även anges att public service i Sverige bör åläggas ett
större ansvar för de samiska språken och kulturen, på samma sätt som NRK har i Norge,
genom att ansvaret skrivs in särskilt i sändningstillstånden.

Justerarens sign
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§ 35

Motioner – forts.

§ 35.1

M 548 – En samisk public service av samer för samer – forts.
Styrelsen har årliga samråd med Sameradion och SVT Sápmi om den samiska verksamheten
inom public service i Sverige. Samråden kommer att fortsätta. Styrelsen kommer även att till
plenum lägga fram ett förslag på reviderad mediepolitiskt handlingsprogram. Styrelsen avser
att behandla frågan om public service i den kommande revideringen av programmet.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
Paulus Kuoljok yrkar att motionen tillstyrks.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finnsett motförslag från Paulus Kuoljok.
Torkel Stångberg återinträder
Jennie Granberg ersätter ledamoten Martin Lundgren
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till för styrelsens förslag eller bifall till
för Paulus Kuoljoks motförslag och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Mošuvnnat – joatkka.

Daniel Holst ságadoalli
§ 35.2

M 551 - Fállat digitála rusttegiid
Áššegirjjit
- Mošuvnna nr 551 Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1671
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-11-24 -- 27, § 37
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09 -- 11, § 165.3
- Čoahkkima beavdegirji 2021-01-15, § 5.1
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, § 08, § 140.3

Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson ja Marina Nilsson Ederlöv leat guođđán
mošuvnna gos gáibidit:
ahte

Sámediggi ovdal juohke ođđa mandáhtaáigodaga fállet dihtora dahje lohkandulbosa
dahje sullasačča gullevaš rusttegiiguin Sámedikki luohttámuš-válljejuvvon lahtuide.
_______________

Stivra mearridii 9-11 b. juovlamánus 2020, 165.3
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,

ahte

viežžat oaiviliid čoahkkinjođihangottis.
____________

Čoahkkinjođihangoddi čuoččuhii čoahkkimis 15 b. ođđajagimánus 2021, § 5.1
ahte

Justerarens sign

mošuvnna ollásit čuovvula čoahkkinjođihangotti gáibádusa stivrii 9 b.
juovlamánus 2020, § 4;
ahte

stivrras gáibidit;

ahte

stivrra farggamusat loktejit dán váttisvuođa ja čađahit dárbbašlaš
doaibmabijuid nu ahte sihkkarastá lahtuid eavttuid čađahit iežaset
demokráhtalaš rievtti.

ahte

ekonomalaš čoavddus sihkkarasto jus vuoseha ahte čoahkkinjođihangoddi
maŋŋil oktavuođain Sámediggebellodagaid bellodatságadolliin árvvoštallet
ahte fysalaš dievasčoahkkin guovvamánus ii leat vejolaš čađahit.
_________________
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Mošuvnnat – joatkka.

§ 35.2

M 551 - Fállat digitála rusttegiid - joatkka.
64 mátkedihtorat leat diŋgojuvvon ja árvvoštallot boahtit jahkemolsumis. Dan maŋŋil
dihtorat bohtet juhkkojuvvot visot lahtuide, ja maid sadjásaččaide dievasčoahkkimis,
ja maid fásta lahtuide lávdegottiin, jus eai čohkkát dievasčoahkkimis. Dát dihtora
galggale oidit dárbbu man mošuvnna vuolggaheaddjit čilgehit mošuvnnas (M 551).
Stivra oaivvilda ahte mošuvdna dáinna lea vástiduvvon. Lea árvvoštallon ahte bohte
jahkemolsuma áiggi.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_____________
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha ahte
Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
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Motioner – forts.

Daniel Holst ordförande
§ 35.2

M 551– Tillhandahållande av digital utrustning
Dokument
- Motion nr 551 av Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1671
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 37
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 165.3
- Presidieprotokoll 2021-01-15, § 5.1
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 140.3

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

Sametinget inför varje ny mandatperiod tillhandahåller dator och läsplatta eller
liknande med tillhörande utrustning till Sametingets förtroendevalda.
_______________

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december 2020, 165.3
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från presidiet.
____________

Presidiet konstaterade vid sammanträdet den 15 januari 2021, § 5.1
att

Justerarens sign

motionen är helt i linje med presidiets begäran till styrelsen den 9 december 2020, § 4;
att

hos styrelsen begära;

att

styrelsen snarast lyfter denna problematik och vidtar nödvändiga åtgärder
för att säkerställa ledamöternas förutsättningar att utöva sin demokratiska
rätt.

att

en ekonomisk lösning säkerställs om det visar sig att presidiet efter kontakt
med Sametingspartiernas partiordföranden gör bedömningen att ett fysiskt
plenum i februari inte är genomförbart.
_________________
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Motioner – forts.

§ 35.2

M 551– Tillhandahållande av digital utrustning
64 st bärbara datorer har beställts och de beräknas bli levererade vid årsskiftet. Därefter
kommer datorerna distribueras till samtliga ledamöter, inklusive ersättare i plenum,
samt ordinarie ledamöter i nämnder, i de fall de inte sitter i plenum. Dessa datorer
torde tillgodose de behov som motionärerna beskriver i motionen (M 551).
Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad. Beräknad leveranstid är någonstans
runt årsskiftet.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

_______________
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Mošuvnnat - joatkka.

Daniel Holst ságadaolli
§ 35.3

M 553 - Visot Sámedikki mearrádusaide galgá ovdanbuktot čuozahusat
boazodollui- vuovdesámiide, duottarsámiide - ja iežá ealáhusaide čielgasit ovdanbukto
beavdegirjjiin
Áššegirjjit
- Mošuvnna nr 553 Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1676
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-11-24 -- 27, § 37
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09 -- 11, § 165.5
- Stivrabeavdegirji 2021—104—05, -08, § 140.4

Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson ja Marina Nilsson Ederlöv leat guođđán
mošuvnna gos gáibidit:
ahte

visot Sámedikki mearrádusaide galgá ovdanbuktot čuozahusat
boazodollui vuovdesámiide- duottarsámiide ja iežá ealáhusaide 201209-11
hálddahussii gieđahallamii boahtá ovdan beavdegirjjiin.
_________________

Stivra mearridii 9-11 juovlamánu 2021, § 165.5
ahte
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,
viežžat cealkámuša visot lávdegottiin.
_______________

Mošuvnnat sáhttá ipmirduvvot sierra ládje, evttohus sáhttá dieđusge oaivvildit visot
mearrádusaid maid Sámediggi eiseváldin mearrida, mii lea sullii 1 000 mearrádusa jahkái
(ja mearráduslohku lassána jagis jahkái). Go leat nu ollu mearrádusat maid
hálddahuseiseváldi váldá ja vel hábmen ahte-cealkagis “čielgasit boahtit ovdan
beavdegirjjis” de lea lagabut ipmirdit ahte mošuvdna oaivvilda visot mearrádusaid
dievasčoahkkimis.
Dáidda mearrádusaide maid Sámediggi váldá hálddahuseiseválddis lea čuovvovaččat.
Sámediggi galgá sihkkarastit ahte áššit gieđahallojuvvojit hálddahuslága (FL)
mearrádusaide jelgii. Dat mearkkaša earret iežá ahte áššit galge gieđahallot nu álkit,
jođánit ja gollobeaktilit go vejolaš ja riektesihkkarvuođa doalahit (9 § 1 gurg FL) Gáibádus
gollobeaktilávuođas galgá ipmirduvvot áigumušain ja oaivvilda goluid sihke almmolažžii
nugo ovttaskassii. Sámedikki guorahallanovddasvástádus mearkkaša ahte Sámedikkis lea
ovddasvástádus das ahte juohke ášši guorahallo dan muddui go dan dárbu gáibida (23 §
FL). Dat mearkkaša ahte Sámedikkis lea loahpalaš ovddasvástádus ahte vuođđu áššis lea
dakkár ahte buktá materiála ektui rivttes mearrádusa.
Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka.

§ 35.3

M 553 - Visot Sámedikki mearrádusaide galgá ovdanbuktot čuozahusat
boazodollui- vuovdesámiide, duottarsámiide - ja iežá ealáhusaide čielgasit ovdanbukto
beavdegirjjiin - joatkka.
Mearrádus man sáhttá vuordit váikkuhit soapmása dili ii mearkkaheapme ládje galgga
sisdoallat čielggadeaddji ákkastallama, jus ii čielgasit leat dárbbašmeahttun. Dakkár
ákkastallan galgá sisdoallat dieđuid makkár njuolggadusaid galgá geavahit ja makkár
dilálašvuođas mat leat leamaš mearrideaddji eiseválddi mearrádusváldimis. Muhtin
dilálašvuođain ožžo ollásit dahje oassái guođđit ákkastallama 32 (§ FL).
Duogážiin dáid bajil dieđihuvvon njuolggadusain FL:s de árvvoštallo ahte
beaktilvuođaoainnu dihte ii leat rehálaš guorahallat čuozahusaid mošuvnna jelgii juohke
mearrádusa ovdal maid Sámediggi mearrida. Rievdadus mošuvnna jelgii sáhttá
vurdojuvvot šaddat lossat eiseváldái ja maid ovttaskasaide. Maid ákkastallan mearrádusas
sáhttá ipmirduvvot eahpečielggas ja moivvas ovttaskassii mii guoská čuozahusaid
mošuvnna jelgii, mii ii váikkut mearrádusa bohtosa, čilgehuvvo juohke áidna mearrádusas.
Čoahkkáigeassin
Jus mošuvdna dušše oaivvilda mearrádusa dievasčoahkkimis de lea dárbu politihkalaš
digaštallamii mearrádusa ovdal. Jus mošuvdna maid oaivvilda hálddahusmearrádusaid FL
guođđá ráddjeduvvon saji evttohuvvon rievdadusaide.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_____________
Jan Rannerud gáibida hilguma
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea Jan Rannerud gáibidan ášši
máhcahuvvot.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit stivrra evttohusa dahje dohkkehit Jan
Ranneruda gáibádusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
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Motioner – forts.

Daniel Holst ordförande
§ 35.3

M 553 – Samtliga beslut som Sametinget tar fram ska framgå konsekvenser för
renskötsel-skogssamer, renskötsel-fjällsamer och övriga näringar tydligt framgår i
protokollen
Dokument
- Motion nr 553 av Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-1676
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 37
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 165.5
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 140.4

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

i samtliga beslut som Sametinget tar fram ska framgå att konsekvenser för
renskötsel-skogsamer, renskötsel-fjällsamer och övriga näringar tydligt
framgår i protokollen.
_________________

Styrelsen beslutade den 9 -11 december 2021, § 165.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från samtliga nämnder.
_______________

Motionen kan uppfattas på olika sätt, dels kan förslaget förstås avse samtliga beslut som
Sametinget som myndighet fattar, vilket är ca 1 000 beslut/år (antalet beslut ökar för varje
år). I och med den stora omfattningen av beslut som förvaltningsmyndigheten tar samt
utformningen av att-satsen ”tydligt framgå av protokollen” ligger det dock närmare till
hands att förstå att motionen syftar till samtliga beslut i plenum.
För de beslut som Sametinget som förvaltningsmyndighet tar gäller följande. Sametinget
ska säkerställa att ärendena handläggs i enighet med förvaltningslagens (FL) bestämmelser.
Det innebär bland annat att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § 1 st FL). Kravet på
kostnadseffektivitet ska förstås i vid mening och avser kostnaderna för såväl det allmänna
som den enskilde. Sametingets utredningsansvar innebär att Sametinget ansvarar för att
varje ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver (23 § FL). Det
innebär att Sametinget har det yttersta ansvaret för att underlaget i ett ärende är sådant att
det leder till ett materiellt riktigt beslut.
Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 35.3

M 553 – Samtliga beslut som Sametinget tar fram ska framgå konsekvenser för
renskötsel-skogssamer, renskötsel-fjällsamer och övriga näringar tydligt framgår i
protokollen – forts.
Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla
en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska
innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som
har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Under vissa omständigheter får
motivering helt eller delvis utelämnas (32 § FL).
Mot bakgrund av de ovan angivna bestämmelserna i FL görs bedömningen att det ur
effektivitetssynpunkt inte är rimligt att utreda konsekvenser enligt motionen inför varje
beslut som Sametinget fattar. En förändring enligt motionen kan antas bli betungande för
myndigheten såväl som för enskilda. Även motiveringen av beslut kan komma att
uppfattas otydliga och förvirrande för den enskilda om konsekvenser enligt motionen, som
inte påverkar utgången av beslutet, redovisas i varje enskilt beslut.
Sammanfattningsvis
Om motionen endast avser beslut i plenum behövs en politisk diskussion innan beslut. Om
motionen även avser förvaltningsbeslut lämnar FL begränsat utrymme för föreslagna
förändringar.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

__________
Jan Rannerud yrkar om avslag
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande från Jan Rannerud
om avslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till för styrelsens förslag eller bifall till
för Jan Ranneruds yrkande om avslag och finner att Sametinget godtagit
styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att
Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Mošuvnnat - joatkka.

Daniel Holst ságadoalli
§ 35.4

M 554 – Ovddideapmi politihkas
Áššegirjjit
- Mošuvnna nr 554 Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-167t
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-11-24 -- 27, § 37
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09 -- 11, § 165.5
- Čoahkkinjođihangotti beavdegirji 2021-01-15, § 5.2
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 140.5

Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson ja Marina Nilsson Ederlöv leat guođđán
mošuvnna gos gáibidit:
ahte

ásahit interpellašuvnnadigaštallama oktii juohke dábálaš dievasčoahkkima gaskkas.
Digaštallan sáhttá leat jođus eanemusat golbma diimmu juohke gearddi.
_________________

Stivra mearridii 9-11 juovlamánu 2021, § 165.5
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,

ahte

viežžat oaiviliid čoahkkinjođihangottis.
_____________

Čoahkkima jođiheapmi mearridii 15 b. ođđajagimánus 2021, § 5.3, beavdáibidjat ášši.
______________
Čoahkkinjođihangoddi mearridii 22 b. golggotmánus ahte guođđit čuovvovaš cealkámuša:
Mošuvdna evttoha ahte interpellašuvdnadigaštallan galggale čađahuvvot oktii juohke
dievasčoahkkima gaskkas. Evttohus livččii leat buorre rabasvuhtii Sámedikki barggus ja sáhttá
vurdojuvvot dahkat Sámedikki dievasčoahkkima beaktileappot go áššit eai vuordde
njealjádasjagi ovdal go gieđahallo.
Sámedikki ulbmiliid lassánan iešmearridemiin sáhttá vurdojuvvot ahte eanet ášši bohtet
dievasčoahkkimii gieđahallat. Danne lea heivvolaš doallat interpellašuvnnaid earenoamáš
gohččojuvvon čoahkkimiin. Dađi mielde go Sámedikki bargu lassána de sáhttá maid leat
heivvolaš ahte eará áššit dollojuvvojit seammás, ovdamearkka dihte oppalaš politihkalaš
digaštallan, vai addá áiggi dievasčoahkkima dábálaš čoahkkimiidda.
Čoahkkinjođihangoddi dorjo mošuvnna áigumuša muhto ii oainne ahte čoahkkinjođihangotti
bargu galgá stivrejuvvot dan ládje go mošuvdna evttoha. Čoahkkinjođihangottis lea áigumuš
bargat viidáseappot áššis mii guoská bearráigeahččama Sámediggeortnega.
Čoahkkinjođihangoddi evttoha dáinna hilgut mošuvnna M554.
Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka.

§ 35.4

M 554 – Ovddideapmi politihkas - joatkka.
Stivra čuoččuha ahte čoahkkinjođihangoddi leat ožžon mielde sisdoalu mošuvnnas ja
dát váldo vuhtii heivvilaš osiin barggus ođasmahttit Sámediggeortnega.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
Paulus Kuoljok gáibida hilguma
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea Paulus Kuoljok gáibidan ášši
máhcahuvvot.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit stivrra evttohusa dahje dohkkehit
Paulus Kuoljok gáibádusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign
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Motioner – forts.

Daniel Holst ordförande
§ 35.4

M 554 – Utveckling av politik
Dokument
- Motion nr 554 av Anders Kråik, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Marina Nilsson Ederlöv
2020-11-26, dnr 1.1.8-2020-167t
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 37
- Styrelseprotokoll 2020-12-09—11, § 165.5
- Presidieprotokoll 2021-01-15, § 5.2
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 140.5

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

införa interpellationsdebatt en gång mellan varje ordinarie plenum. Debatten
kan pågå under max tre timmar varje gång.
_________________

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december 2021, § 165.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från presidiet.
_____________

Presidiet beslutade den 15 januari 2021, § 5.3, att bordlägga ärendet.
______________
Presidiet beslutade den 22 oktober att lämna nedan yttrande:
Motionen föreslår att en interpellationsdebatt bör genomföras en gång mellan varje plenum.
Förslaget hade gynnat transparensen i Sametingets arbete och kan förväntas göra Sametingets
plenum mer effektivt genom att ärenden inte väntar upp mot ett kvartal för att lyftas.
Med Sametinget mål om ökat självbestämmande kan det förväntas att fler ärenden kommer
läggas framför plenum. Det är därför lämpligt att hålla interpellationer till särskillt kallade
möten. I takt med Sametingets ökade arbete kan det även vara lämpligt att andra ärenden hålls
på samma tillfälle, exempelvis allmänpolitisk debatt, för att frigöra tid från plenums ordinarie
sammanträden.
Presidiet stödjer motionens andemening men ser inte att presidiets arbete skall inrammas på
det sätt om motionen fastslår. Presidiet har för avsikt att arbeta vidare i frågan inom ramen av
översynen av Sametingsordningen. Presdiet föreslår därför avslag av motion M554.
_____________
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§ 35

Motioner – forts.

§ 35.4

M 554 – Utveckling av politik – forts.
Styrelsen konstaterar att presidiet tagit till sig innehållet i motionen och att detta beaktas i
tillämpliga delar i arbetet med revidering av Sametingsordningen
Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Paulus Kuoljok yrkar om avslag
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande från Paulus Kuoljok
om avslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till för styrelsens förslag eller bifall till
för Paulus Kuoljok yrkande om avslag och finner att Sametinget godtagit
styrelsens förslag.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.

74 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst sátnejođiheaddji

§ 36

Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide
Áššegirjjit

- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2019-05-21—23, § 28

./.

-

Ekonomalaš ovdamunit luohttámušválljejuvvon lahtuide Sámedikkis
Sámediggeláhka (1992:1433)
Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, -08, § 133.3
Stivrabeavdegirji 2021-11-29, §154.1
Iežá oaivil

Áššegieđahalli: Peter Grönlund
Diehtojuohkin ja digaštallan penšuvdnasajusteami birra luohttámušválljejuvvon lahtuide
Sámedikkis mearriduvvon Ekonomalaš ovdamunit Sámedikki luohttamušválljejuvvon lahtuide §§ 8-9
jelgii ja vel rievdadus Sámediggelágas mii šattai gustovažžan suoidnemánu 1 b. 2019.

Stivra mearridii skábmamánu 4-5, 8 b. § 133.3
ahte

joatkit gieđahallat ášši.
_________________

Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide sámedikkis

Sámediggi ásahuvvui 1993 ja dan rájis politihkalaš luohttámušválljejuvvon lahtut leat
doaibman. Otná rájis lea leamaš stuorra rievdadusat galle ja vel man muddui
luohttámušválljejuvvon lahtuin lea leamaš bargogohččosat.
Dan promemorias mii dagahii rievdadusaid sámediggelágas lea čilgen ahte sámedikkis lea
leamaš riekti dahkat penšuvdnasajustemiid. Sámediggelágas mii šattai gustovažžan
ođđajagimánu1 b. 2019 čielggadii rievtti ahte maid sámedikki luohttamušválljejuvvon lahtuin
lea riekti penšuvdnasajusstemiide.
Promemeorias ledje rievdadusat sámediggelágas evttohan ahte sámedikkis
lea vuogádat riikabeaivelahtuide dahje dan gielddalaš luohttamušválljejuvvon lahtuide dego
heivvolaš vuolggasadji go mearrida penšuvdnaeavttuid.
Vai nu árra muttus go vejolaš álggahit penšuvdnasajustemiid evttohuvvo dainna ahte oasit
gielddalaš vuogádagas galgá leahkit vuođđun. Dát ii oaivvil ahte penšuvdnaeavttut eai sáhte
rievdaduvvot ođđa mearrádusain dievasčoahkkimis.
Penšuvdnadivat evttohuvvo dainna leahkit 14 proseantta penšuvdnavuođđudeaddji sisboađus
man ožžo sámedikkis. Divat sajustuvvo penšuvdnavurkemii man luohttámušválljejuvvon
vállje.
Justerarens sign
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Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide – joatkka.
Penšuvdnadivat sajustuvvo ekonomalaš luohttámušválljejuvvon sámediggelahtuide 40 % ja
eanet ollesáigevirggis.
Stivra mearrida
ahte

evttohit Sámedikki dohkkehit liige-ášši mii guoská Penšuvdnasajusteami
luohttamušválljejuvvon lahtuide sámedikkis
Stivra evttoha Sámedikki mearridit

./.

ahte

sámedikki luohttamušválljejuvvon lahtuide 40 % dahje eanet ollesáigevirggis
galgá gullot penšuvdnasajusteapmái čuovvovačča jelgii 1 b. ođđajagimánu 2021
rájis ja ovddos guvlui.
Penšuvdnasajusteapmi galgá leat 14 proseantta dan penšuvdnavuođđudeaddji
sisboađus sámedikkis. Sajusteapmi bidjo penšuvdnavurkemii.

ahte

sámediggi galgá čađahit penšuvdnasajusteami sámedikki luohttamušválljejuvvon
lahtuide 40 % dahje eanet ollesáigevirggis riikabeaivemearrádusa rájis mii šattai
gustovažžan ođđajagimánu 1 b. rájis.
Penšuvdnasajusteapmi galgá leat 14 proseantta dan penšuvdnavuođđudeaddji
sisboađus sámedikkis. Sajusteapmi bidjo penšuvdnavurkemii.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
Hálddahushoavda Fredrik Österling ja hálddahusjuristta Margaretha Palmblom guođđiba sierraoaivila.
Mielddus.
______________
Anders Svonni čohkká lahtu Lars Miguel Utsi sajis
Katarina Lövgren čohkká lahtu Marita Stinnerbom sajis
Ságadoalli dieđiha ahte go Marita Stinnerbom lea dárkkisteaddji de ferte ođđa sadjásaš
válljejuvvot § 36:i Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide
Gieđahallan § 26 Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide botkehuvvo
2021-12-02, dii. 10.50
§ 25 Guokte dárkkisteaddji válljen rahppo 2021-12-02, dii. 10.50.
Gieđahallan § 36 Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide álggahuvvui
fas 2021-12-02, dii. 11.00
Čoahkkin botkejuvvo 11.01 – 11.20
Justerarens sign
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Penšuvdnasajusteapmi luohttámušválljejuvvon lahtuide – joatkka.

Katarina Lövgren čohkká lahtu Marita Stinnerbom sajis
Anders Svonni čohkká lahtu Lars Miguel Utsi sajis
Jan Rannerud ii oassálaste gieđahallamis ja mearrádusas § 36:s
Jennie Granberg čohkká lahtu Stefan Mikaelssona sajis
Håkan Jonsson ii oassálaste gieđahallamis ja mearrádusas § 36:s
Ulla-Karin Sarri ii oassálaste gieđahallamis ja mearrádusas § 36:s
Lars-Jonas Johansson ii oassálaste gieđahallamis ja mearrádusas § 36:s
ii oassálaste gieđahallamis ja mearrádusas § 36:s
Carola Fjällström čohkká lahtu Marie Persson Njajta sajis
Christer Strömhult čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Áššegieđahalli: Jennie Granberg
Paulus Kuoljok ovddida vuosteevttohusa čuovvovaččat:
Nuppát ahte-cealkka sihkkojuvvo.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohusa lea
okta vuosteevttohus Paulus Kuoljokis stivrra nuppát ahte-cealkaga
Sátnejođiheaddji boahtá geahččalit ahte-cealkaga ahte-cealkagii.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut stivrra
vuosttaš ahte-cealkaga ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehuvvon stivrra vuosttaš
ahte-cealkaga
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra nuppát ahtecealkága dahje dohkkehit dahje hilgut Paulus Kuoljoka vuosteevttohusa sihkut nuppát
ahte-cealkaga ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Paulus Kuoljoka vuosteevttohusa
sihkkut nuppát ahte-cealkaga.
Sámediggi mearrida čuovvovaččat
./.

ahte

sámedikki luohttamušválljejuvvon lahtuide 40 % dahje eanet ollesáigevirggis
galgá gullot penšuvdnasajusteapmái čuovvovačča jelgii 1 b. ođđajagimánu 2021
rájis ja ovddos guvlui.
Penšuvdnasajusteapmi galgá leat 14 proseantta dan penšuvdnavuođđudeaddji
sisboađus sámedikkis. Sajusteapmi bidjo penšuvdnavurkemii.

Justerarens sign

77 (92)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:3
2021-11-30—12-02

Daniel Holst ordförande

§ 36

Pensionsavsättning till förtroendevalda
Dokument

- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 28

./.

-

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Sametingslag (1992:1433)
Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 133.3
Styrelseprotokoll 2021-11-29, § 154.1
Avvikande mening

Föredragande: Peter Grönlund
Information och diskussion angående pensionsavsättning till förtroendevalda i enlighet med
Sametingets beslutade Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget §§ 8- 9 samt
ändring i Sametingslagen som började gälla 1 juli 2019.

Styrelsen beslutade den 4-5, - 8 november § 133.3
att

bereda ärendet vidare.
_________________

Pensionsavsättning till förtroendevalda inom sametinget

Sametinget bildades 1993 och har sedan dess haft politiskt förtroendevalda ledamöter. Under
tiden fram till idag har det skett stora förändringar hur många och även i vilken omfattning
som de förtroendevalda ledamöternas har haft i sina uppdrag.
Man har i den promemoria som föranledde ändringar i sametingslagen redogjort att sametinget
haft rätt att göra pensionsavsättningar. I sametingslagen som trädde i kraft
1 januari 2019 tydliggjorde man rätten till att även sametingets förtroendevalda ledamöter har
rätt till pensionsavsättningar.
Man har i promemorian som förelåg ändringar i sametingslagen föreslagit att sametinget
antingen har systemet för riksdagsledamöterna eller det för kommunalt förtroendevalda som
lämplig utgångspunkt när man beslutar om pensionsvillkor.
För att i ett så tidigt skede som möjligt påbörja pensionsavsättningar föreslås därför delar av det
kommunala systemet att tjäna som grund. Detta innebär inte att pensionsvillkoren inte kan
ändras med ett nytt beslut i plenum.
Pensionsavgiften föreslås därför vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten som
man har av sametinget. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning som den förtroendevalda
bestämmer.
Justerarens sign
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Pensionsavsättning till förtroendevalda – forts.
Pensionsavgiften avsätts till ekonomiskt förtroendevalda sametingsledamöter med 40 % och
mer av en heltidstjänst.

Styrelsen beslutar
att

föreslå Sametinget godta extra-ärendet angående Pensionsavsättning till
förtroendevalda inom sametinget

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

sametingets förtroendevalda ledamöter med 40 % eller mer av en heltidstjänst ska
omfattas av en pensionsavsättning enligt följande from 1 januari 2021 och framåt.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.

att

sametinget ska utföra pensionsavsättning till sametingets förtroendevalda
ledamöter med 40 % eller mer av heltidstjänst från och med riksdagsbeslutet som
trädde i kraft 1 januari 2019.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.

Paragrafen justeras omedelbart
Kanslichef Fredrik Österling och verksjurist Margaretha Palmblom lämnar avvikande mening. Bilaga.
_________________
Anders Svonni ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Katarina Lövgren ersätter ledamoten Marita Stinnerbom
Ordföranden meddelar att eftersom Marita Stinnerbom är justerare måste en ny ersättare
väljas för § 36 Pensionsavsättning för förtroendevalda
Behandling av § 26 Pensionsavsättningar för förtroendevalda avbryts 2021-12-02; kl 10.50.
§ 25 Val av två justerare öppnas för 2021-12-02, kl 10.50.
Behandlingen § 36 Pensionsavsättning till förtroendevalda återupptas 2021-12-02, kl 11.00
Ajournering 11.01 – 11.20.
Justerarens sign
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Pensionsavsättning till förtroendevalda – forts.

Katarina Lövgren ersätter ledamoten Marita Stinnerbom
Anders Svonni ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Jan Rannerud deltar ej i behandling och beslut § 36
Jennie Granberg ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson
Håkan Jonsson deltar ej i behandling och beslut § 36
Ulla-Karin Sarri deltar ej i behandling och beslut § 36
Lars-Jonas Johansson deltar ej i behandling och beslut § 36
deltar ej i behandling och beslut § 36
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Christer Strömhult ersätter ledamoten Josefina Skerk
Föredragande: Jennie Granberg
Paulus Kuoljok lämnar motförslag enligt nedan:
Andra att-satsen stryks.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns
ett motförslag från Paulus Kuoljok till styrelsens andra att-sats
Ordföranden kommer pröva att-sats för att-satt.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens
Första att-sats och finner att Sametinget godtagit styrelsens första att-sats
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens andra att-sats
eller bifall till eller avslag för Paulus Kuoljoks motförslag att stryka andra att-satsen
och finner att Sametinget godtagit Paulus Kuoljoks motförslag att stryka andra att-satsen.
Sametinget beslutar således
att

sametingets förtroendevalda ledamöter med 40 % eller mer av en heltidstjänst ska
omfattas av en pensionsavsättning enligt följande from 1 januari 2021 och framåt.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.
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Válgaáššit – joatkka.

Daniel Holst ságadoalli

§ 37.1

Lahtuid ja sadjásaččaid válljen Sámefondii
Áššegirjjit
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2021-11-30, - 12-02, § 3
Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mandáhtaáigodat lea ođđajagimánu 1b. 2022 rájis
gitta juovlamánu 31 b. 2025,

ahte

evttohit lahtuid ja sadjásaččaid čuovvovaččat Sámefondii
lahttu
Helena Dådring
Veronika Håkansson
Stefan Mikaelsson
Anja Fjellgren Walkeapää
Tomas Unga
Johanna Njaita

sadjásaš
Peter Holmqvist
Lilian Mikaelsson
Johan Hedemalm
Anneli Päiviö
Niila Jannok
Marita Stinnerbom

ahte

evttohit Helena Dådringa ságadoallin,

ahte

evttohit Veronika Håkanssona várre ságadoallin,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
_____________

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut válgaválbmenjoavkku
evttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenjoavkku evttohusa.
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§ 37

Válgaáššit – joatkka.

§ 37.1

Lahtuid ja sadjásaččaid válljen Sámefondii
Sámediggi mearrida
ahte mandáhtaáigodat lea ođđajagimánu 1b. 2022 rájis
gitta juovlamánu 31 b. 2025,
ahte

evttohit lahtuid ja sadjásaččaid čuovvovaččat Sámefondii
lahttu
Helena Dådring
Veronika Håkansson
Stefan Mikaelsson
Anja Fjellgren Walkeapää
Tomas Unga
Johanna Njaita

sadjásaš
Peter Holmqvist
Lilian Mikaelsson
Johan Hedemalm
Anneli Päiviö
Niila Jannok
Marita Stinnerbom

ahte

evttohit Helena Dådringa ságadoallin,

ahte

evttohit Veronika Håkanssona várre ságadoallin,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
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Valärenden

Daniel Holst ordförande

§ 37.1 Val av ledamöter och ersättare till Samefonden
Dokument
- Valberedningens protokoll 2021-11-30—12-02, § 3
Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

mandatperioden är från och med den 1 januari 2022
till och med den 31 december 2025,

att

föreslå ledamöter och ersättare enligt nedan till Samefonden:
ledamot
Helena Dådring
Veronika Håkansson
Stefan Mikaelsson
Anja Fjellgren Walkeapää
Tomas Unga
Johanna Njaita

ersättare
Peter Holmqvist
Lilian Mikaelsson
Johan Hedemalm
Anneli Päiviö
Nila Jannok
Marita Stinnerbom

att

föreslå Helena Dådring till ordförande,

att

föreslå Veronika Håkansson till vice ordförande,

att

paragrafen justeras omedelbart.
_______________

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.
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§ 37 Valärenden – forts.
§ 37.1 Val av ledamöter och ersättare till Samefonden
Sametinget beslutar
att

mandatperioden är från och med den 1 januari 2022
till och med den 31 december 2025,

att

föreslå ledamöter och ersättare enligt nedan till Samefonden:
ledamot
Helena Dådring
Veronika Håkansson
Stefan Mikaelsson
Anja Fjellgren Walkeapää
Tomas Unga
Johanna Njaita

ersättare
Peter Holmqvist
Lilian Mikaelsson
Johan Hedemalm
Anneli Päiviö
Nila Jannok
Marita Stinnerbom

att

föreslå Helena Dådring till ordförande,

att

föreslå Veronika Håkansson till vice ordförande,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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Válgaáššit – joatkka.

Daniel Holst ordförande
§ 37.2 Lahttu ja sadjásačča válljen - bargojovkui eamiálbmogat Barentsguovllus
Áššegirjjit
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2021-1130, - 1201, § 4
Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

nammadit Stefan Mikaelsson lahttun ja Lars-Miguel Utsi sadjásažžan
bargojovkui eamiálbmogat Barentsguovllus

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
______

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut válgaválbmenjoavkku
evttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenjoavkku evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

nammadit Stefan Mikaelsson lahttun ja Lars-Miguel Utsi sadjásažžan
bargojovkui eamiálbmogat Barentsguovllus

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
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Valärenden

Daniel Holst ordförande
§ 37.2 Val av ledamot och ersättare – arbetsgruppen urfolk i Barentsregionen
Dokument
- Valberedningens protokoll 2021-1130, -1201, § 4
Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Stefan Mikaelsson till ledamot och Lars Miguel Utsi till ersättare
till arbetsgruppen urfolk i Barentsregionen,

att

paragrafen justeras omedelbart.
_______________

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.
Sametinget beslutar
att

utse Stefan Mikaelsson till ledamot och Lars Miguel Utsi till ersättare
till arbetsgruppen urfolk i Barentsregionen,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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§ 37

Válgaáššit – joatkka.

§ 37.3

Dievasmahttinválga - lahttu nuoraidráđđái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30--31 - 09-02 § 18
- Daniel Holst gáibida beassat luohpat ámmáhis 2021-10-13, dnr 1.1.1-2021-1648
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2021-11-30, - 1201, § 5

Nathalie Eriksson Elimä gáibida beassat luohpat nuoraidráđi lahttun.

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

luohpat Nathalie Eriksson Elimä,

ahte

evttohit Hilda Granberga lahttun nuoraidráđđái,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
_________________

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut válgaválbmenjoavkku
evttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenjoavkku evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

luohpat Nathalie Eriksson Elimä,

ahte

evttohit Hilda Granberga lahttun nuoraidráđđái,

ahte

paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga.
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Valärenden

Daniel Holst ordförande
§ 37.3 Fyllnadsval – ledamot i Ungdomsrådet
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30--31—09-02, § 18
- Begäran om entledigande från Nathalie Eriksson Elimä 2021-10-13, dnr 1.1.1-2021-1648
- Valberedningens protokoll 2021-11-30, -1201, § 5

Nathalie Eriksson Elimä har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot
i ungdomsrådet.
Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Nathalie Eriksson Elimä,

att

utse Hilda Granberg till ledamot i ungdomsrådet,

att

paragrafen justeras omedelbart.
___________

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.
Sametinget beslutar
att

entlediga Nathalie Eriksson Elimä,

att

utse Hilda Granberg till ledamot i ungdomsrådet,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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§ 37 Válgaáššit – joatkka.
Daniel Holst sátnejođiheaddji

§ 37.4

Válljet opposišuvnnaráđi ja sadjásačča
Sátnejođiheaddji evttoha ahte ášši sihkko ja § ásaheapmi opposišuvnnaráđis lea
máhcahuvvon.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut sátnejođiheaddji evttohusa,
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan sátnejođiheaddji evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

ášši sihkkojuvvo.

§ 37.5 Vejolaš lasit dievasmahttinválggat
Ášši guđđet doaimma haga go eai leat lasit dievasmahttinválggat.
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Valärenden

Daniel Holst ordförande
§ 37.4 Val av ett oppositionsråd och en ersättare
Ordföranden föreslår att ärendet utgår då § 30 Inrättande av oppositionsråd har
återremitterats.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till ordförandens förslag och finner att
Sametinget godtagit ordförandens förslag.
Sametinget beslutar
att

ärendet utgår.

§ 37.5 Ev ytterligare fyllnadsval.
Ärendet lämnas utan åtgärd då inga ytterligare fyllnadsval finns.
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Daniel Holst ságadoalli

§ 38

Mošuvnnaid dieđiheapmi
Áššegirjjit
- Mošuvnnaid dieđiheapmi

Ságadoalli dieđiha ahte čoahkkinjođihangoddi lea mearridan hilgut M 558 go dat ii deavdde
Sámedikki mošuvdnanjuolggadusaid.
Sámediggi mearrida

./.

§ 39

ahte

hilgu M 558,

ahte

dohkkeha mošuvnnaid mildosis mat leat dieđihuvvon dievasčoahkkimis,

ahte

mošuvnnat ovddiduvvojit stivrii ášševálbmema váste.

Loahpaheapmi
Ságadoalli loahpaha čoahkkima 2021-12-02 dii 15.05.
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Daniel Holst

§ 38

Anmälan av motioner
Dokument
- Anmälan av motioner

Ordföranden meddelar att presidiet beslutat avvisa M 558 eftersom den inte är
i enlighet med reglerna för inlämnande av motioner till Sametinget.
Sametinget beslutar

./.

§ 39

att

avvisa M 558,

att

godkänna motionerna enligt bilaga som är anmälda till plenum,

att

motionerna överlämnas till styrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2021-12-02, kl 15.05.
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