ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
Sámediggi
Sametinget
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
§§ 16 - 29
2022-05-31—06-02
Julevu/Luleå

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Baiki ja áigi /Plats och tid

Clarion Hotel Sense, Julevu/Luleå
2022-05-31; kl 13.30 – 17.06
2022-06-01; kl 08.30 – 18.00
2022-06-02; kl 08.30 – 17.20

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ledamöter enligt bilagda uppropslistor
Lahtut nammačuorvunlisttuid mielde

Iežá oasseváldi /Övriga deltagande

Siri Persson, čálli/ sekreterare
Miliana Baer jorgaleaddji/översättare

Paragráfat /Paragrafer

§§ 16 - 29

Dárkkisteaddji/ Utses att justera

Lilian Mikaelsson, Lars Miguel Utsi

Vuolláičallosat
Underskrifter
čálli
sekreterare

jorgaleaddji
översättare

Justerarens sign

Siri Persson

Miliana Baer

sátnejođiheaddji
ordförande

Daniel Holst Vinka

§§ 16- 29

sátnejođiheaddji
ordförande

Mona Persson

§ 26.4

dárkkisteaddji
justerare

Lilian Mikaelsson

§§ 16 - 29

dárkkisteaddji
justerare

Lars Miguel Utsi

§§ 16 - 29
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enlig anslag.

Orgána /Organ

Sámediggi/Sámedigge/Saemiedigkie/Sametinget

Čoahkkinbeaivemearri/Sammanträdesdatum

2022-05-31—06-02

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 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 16

Rahpan
Sátnejođiheaddji Daniel Holst Vinka rahpá čoahkkima. Sáhkavuorru lea mildosis.

§ 17

Lahtuid nammačuorvun

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 1 mielde, 2022-05-31, dii 13.30
31 lahtu leat sajis.

Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Sten Wälitalo sajis
Josva Biehte Biete Biete Heaika Anne čohkká lahtu Joná Gustu Nils-Johan sajis
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Marianne Gråik sajis
Lilian Mikaelsson čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Börje Allas čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Nila Jannok čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 16

Öppnande
Ordförande Daniel Holst Vinka öppnar sammanträdet. Anförande enligt bilaga.

§ 17

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2022-05-31, kl 13.30.
31 ledamöter är närvarande.

Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Anne Madeleine Kuhmunen ersätter ledamoten Nils Johan Labba
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
Lilian Mikaelsson ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars Paul Kroik
Börje Allas ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Nila Jannok ersätter ledamoten Karin Vannar
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemaln

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 18

Guovtti dárkkisteaddji válljen
Marie Persson Njajta evttoha Lilian Mikaelsson dárkkisteaddjin.
Marita Stinnerbom evttoha Lars Miguel Utsi dárkkisteaddjin.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

válljet Lilian Mikaelsson ja Lars Miguel Utsi dárkkisteaddjin.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 18

Val av två justerare
Marie Persson Njajta föreslår Lilian Mikaelsson.
Marita Stinnerbom föreslår Lars Miguel Utsi.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

utse Lilian Mikaelsson och Lars Miguel Utsi till justerare.
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 19

Liigeáššit
Ii leat dieđihuvvon liige ášši, dáinna guđđet ášši.

Marita Stinnerbom evttoha rievdadit ášši ortnega; ahte § 27 interpellatšuvnnat ja vástádusat
gieđahallo dál.
Paulus Kuoljok evttoha rievdadit ášši ortnega; ahte § 22 Cealkámuš Gállokáššii gieđahallo
duorastaga nu sáhttá válbmet evttohusa cealkámuššii vel lasit.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut Marita Stinnerboma
evttohusa rievdadit áššiid ortnega mii guoská § 27 Interpellašuvnnat ja vástádusat gieđahallo
dál ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Marita Stinnerboma evttohusa rievdadit áššiid
ortnega.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju Marita Stinnerbom evttohusa vástida juo, ja son guhte ii doarjjo vástida ii.
Stinnerboma evttohus hilgojuvvo,
Rabas jienasteamis addot 11 juo-jiena, 16 ii-jiena ja 4 guorus jiena.
Sámediggi lea dáinna hilgun Marita Stinnerboma evttohusa rievdadit ášši ortnega.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Paulus Kuoljoka
evttohusarievdadit áššiid ortnega: ahte § 22 Cealkámuš Gállokáššis gieđahallo duorastaga
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Paulus Kuoljoka evttohus rievdadit áššiid
ortnega ja gieđahallat § 22 Cealkámuš Gállokáššis

Sámediggi mearrida
ahte

ii rievdadit ášši ortnega § 27 Interpellašuvnnat ja vástádusat,

ahte

gieđahallat § 22 Cealkámuš Gállokáššis duorastaga.

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
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Daniel Holst Vinka ordförande

§ 19

Extra ärenden
Inget extra ärende anmäls, ärendet lämnas därmed.

Marita Stinnerbom föreslår ändrad turordning; att § 27 Interpellation och svar behandlas nu.
Paulus Kuoljok föreslår ändrad turordning; § 22 Uttalande angående Gállok behandlas på
torsdag för att kunna bereda förslaget till uttalande ytterligare.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för Marita Stinnerboms förslag till ändrad turordning
angående § 27 Interpellation och svar behandlas nu och finner att Sametinget förkastat
Marita Stinnerboms förslag till ändrad turordning.
Votering begärs.
Den som stöder Marita Stinnerboms förslag svarar ja och den som inte stöder Marita
Stinnerboms förslag svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 11 ja-röster, 16 nej-röster samt 4 blanka röster.
Sametinget har därmed förkastat Marita Stinnerboms förslag till ändrad turordning.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Paulus Kuoljoks förslag
till ändrad turordning; att § 22 Uttalande angående Gállok behandlas på torsdag och
finner att Sametinget godtagit Paulus Kuoljok förslag till ändrad turordning att behandla
§ 22 Uttalande angående Gallok.

Sametinget beslutar
att

inte ändra turordning av § 27 Interpellation och svar,

att

behandla § 22 Uttalande angående Gállok på torsdag .

Justerarens sign
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./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 2 mielde, 2022-06-01, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Sten Wälitalo sajis
Agneta Sandström čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Lilian Mikaelsson čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Nila Jannok čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2022-06-01, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Agneta Sandström ersätter ledamoten Christina Åhrén
Lilian Mikaelsson ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Nila Jannok ersätter ledamoten Karin Vannar
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemalm

Justerarens sign
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2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 20

Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan
Áššegirjjit
Digaštallannjuolggadusat sámi oppalašpolitihkalaš digaštallamii 2022-05-10

Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan § 34 jelgii Sámediggeortnegis dollojuvvo
geassemánu1 b. 2022 dii 08.30 – 12.00.
______________
§ 20 Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan gieđahallo 2022-06-01, 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.

§ 21 Stivrra čilehus álgá fas 2022-06-01; kl 13.30

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 20

Samisk allmänpolitisk debatt
Dokument
Debattregler för samisk allmänpolitisk debatt 2022-05-10

Den samisk allmänpolitiska debatten enligt § 34 Sametingsordningen äger rum
den 1 juni 2022, kl 08.30 – 12.00.
______________
Behandling av § 20 Samisk allmänpolitisk debatt 2022-06-01, 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.

§ 21 Styrelsens redovisning återupptas 2022-06-01; kl 13.30

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 21.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii

./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 54.5.1
- Stivrabeavdegirji 2022-05-03, § 86.1
- Stivrabeavdegirji 2022-05-05, § 98.1
- Stivrra čilgehus áigodahkii 22 b. ođđajagimánus - 20 b. cuoŋománnui 2022.

Stivra mearridii cuoŋománu 5 -7 b. 2022, § 54.5.1,
ahte

stivrra čilgehus lea áigodahkii 22 b. ođđajagimánus - 20 b. cuoŋománnui 2022.
________________

Stivra mearridii miessemánu 3 b. 2022, § 86.1
ahte

ášši galgá gieđahallot dievasčoahkkimis miessemánus/geassemánus 2022,

ahte

mearridit per capsulam maŋemusat duorastaga miessemánu 5 beaivvi 2022 dii. 16.00.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
________________
Stivra mearrida
ahte

geiget stivrra čilgehusa dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
________________

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

§ 21

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka

§ 21.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii - joatkka

Joná Gustu Nils Johan boahtá sadjásis
Čoahkkin botkehuvvo 2022-05-31; kl 17-06 – 2022-06-01; dii. 08.30
§ 20 Sámi oppalašpolitihakalaš digaštallan gieđahallo 2022-06-01; dii. 08.30.
Jotket áššiin 2022-06-01; kl 13.30
Christina Åhrén boahtá sadjásis
Mihkkal Biera Lásse Per Migela Lárs Migel ovddida lasseevttohusa mildosa jelgii.
Sátnejođiheaddji dieđiha praksisa jelgii ii raba ođđa ášši diehtojuohkináššiin.
Gáibádus ii dáinna boađe gieđahallot.
Torkel Stinnerbom boahtá lahtu Johanna Njaita sadjái
Börje Allas boahtá lahtu Jon Henrik Fjällgrena sadjái.
Anders Kråik dieđiha ahte bellodat Samerna guođđá luohttemeahttunvuođa, stivrra vuostá.
Mielddus
Biehtjes Nils-Biehtara, Jånni Pavlus dieđiha ahte bellodat Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti
ja Min Geaidnu guđđet luohttemeahttunvuođa Sámedikki politihkalaš jođiheami vuostá;
stivrra, lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi, Sámeskuvlastivrra ja maid várre ságadoalli
gohččosa vuostá. Ja vel ođđa válljen Sámedikki ságadoallis.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte luohttemeahttunvuođat galget gieđahallot válgaáššiin § 26.
Čoahkkin botkejuvvo 16.00 – 16.15
Čoahkkin botkejuvvo 16.26 – 16.30
Gieđahallan § 21.1 Stivrra čilgehus botkehuvvo 2022-06-01, dii. 16.30
Gieđahallan § 21.1 Stivrra čilgehus botkehuvvo 2022-06-01, dii. 16.50
Čoahkkin botkejuvvo 2022-06-01, dii 18.00 – 2022-06-02, dii 08.30.

Justerarens sign
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SAMETINGET
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

§ 21

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka

§ 21.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii - joatkka

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 3 mielde, 2022-06-02, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Heaikko Lásse Álfre Åsa čohkká lahtu Ellá Nilssá Biete Ber Ovllá sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Sten Wälitalo sajis
Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir čohkká lahtu Biehtjes Nils-Biehtara, Jånni Pavlus sajis
Lilian Mikaelsson čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Erik-Oscar Oscarsson sajis
Birgitta Pounu čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Börje Allas čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Nila Jannok čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Torkel Stinnerbom čohkká lahtu Johanna Njaita sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis

Sátnejođiheaddji dieđiha ahte dál ásahuvvo sárdnonáigi. Juohke lahttu fállo
sárdnonáiggi 4 minuvttain 4 gearddi juohke sáhkavurrui.
Replihkkalonohallamis bohtet leahkit eanemusat 3 replihka 1 minuvttain iešguhtegis. Dušše
okta lahttu addo replihka juohke ovdanbuktimis.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjat stivrra čilgehusa áššebáhpiriidda.
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§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 21.1

Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 54.5.1
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 86.1
- Styrelseprotokoll 2022-05-05, § 98.1
- Styrelsens redovisning för perioden 22 januari – 20 april 2022.

Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 54.5.1
att

styrelsens rapport innefattar perioden 22 januari – 20 april 2022,
________________

Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 86.1
att

ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

besluta per capsulam senast torsdag den 5 maj 2022 kl. 16.00.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsens redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign
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§ 21

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 21.1

Styrelsens redovisning till plenum – forts.

Nils Johan Labba återinträder
Ajournering 2022-05-31; kl 17-06 – 2022-06-01; kl 08.30
§ 20 Samisk allmänpolitisk debatt behandlas 22-06-01; kl 08.30.
Ärende återupptas 22-06-01; kl 13.30
Christina Åhrén återinträder
Lars Miguel Utsi lämnar tilläggsförslag enligt bilaga.
Ordföranden meddelar enligt praxis att inte öppna nytt ärende i informationsärenden.
Yrkandet kommer därmed inte behandlas.
Torkel Stinnerbom ersätter ledamoten Johanna Njaita
Börje Allas ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Anders Kråik meddelar att partiet Samerna lämnar riktad misstroende mot styrelsen. Bilaga.
Paulus Kuoljok meddelar att partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geajnoe
lämnar misstroende mot Sametingets politiska ledning; styrelsens, nämndernas, Samefonden,
ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens, vice ordförandenas uppdrag samt nyval av Sametingets
ordförande.
Ordförande meddelar att misstroendena ska behandlas under valärenden § 26.
Ajournering 16.00 – 16.15
Ajournering 16.26 – 16.30
Behandling av § 21.1 Styrelsens redovisning avbryts 2022-06-01, kl 16.30
Behandling av § 21.1 Styrelsens redovisning återupptas 2022-06-01; kl 16.50.
Ajournering 2022-06-01; kl 18.00 – 2022-06-02; kl 08.30

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

§ 21

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 21.1

Styrelsens redovisning till plenum – forts.

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 3, 2022-06-02, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Åsa Blind ersätter ledamoten Per Olof Nutti
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Ingrid Inga ersätter ledamoten Paulus Kuoljok
Lilian Mikaelsson ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Erik-Oscar Oscarsson
Birgitta Pounu ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Börje Allas ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Nila Jannok ersätter ledamoten Karin Vannar
Torkel Stinnerbom ersätter ledamoten Johanna Njaita
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemalm

Ordföranden meddelar att talartid införs från och med nu. Varje ledamot erbjuds
en talartid på 4 minuter 4 gånger per inlägg .
Vid Replikskifte kommer det maximalt vara 3 repliker på vardera 1 minut. Endast en ledamot
ges replik per anförande.
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 redovisning till handlingarna.
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§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka.

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 21.2

Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05-07, § 54.5.2
- Lávdegottiid čilgehusat áigodahkii ođđajagimánus njukčamánnui 2022

Stivra mearrida
ahte

geiget lávdegottiid čilgehusaid dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________

Mikael Jakobsson čohkká lahtu Anders Kråik sajis
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

bidjá lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.

§ 23 Stivrra doaibmaplána gieđahallo 2022-06-02; dii. 11.45

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 21.2

Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 54.5.2
- Nämndernas redovisningar för perioden januari – mars 2022

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
________________

Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Anders Kråik
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 nämndernas redovisningar till handlingarna.

§ 23 Styrelsens verksamhetsplan behandlas 2022-06-02; kl 11.45

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka sagadoalli

§ 22

Cealkámuš Gállokáššis

./.

Áššegirjjit
- Gulaskuddan Ealáhusdepartemeanttas 2021-12-22, dnr 5.2.1-2021-2117
- Stivrabeavdegirji 2022-01-25—27, § 18
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 69
- Stivrabeavdegirji 2022-05-03, § 90
- Stivrabeavdegirjji per capsulam 2022-05-05, § 100
- Evttohus cealkámuššii
Áššegieđahalli: Håkan Jonsson

Stivraságadoalli ja virgeolbmot hálddahusas leai ráđđehallan
ealáhusministariin Karl-Petter Thorwaldssonain juovlamánu 15 b. e.e. vejolaš
ruvkeroggama birra Gállokis ja makkár váikkuhusat šaddet boazoealáhussii guovllus.
Gulaskuddancealkámuš mii guoská rogganlobi Gállokis geigejuvvui guovvamánu 2 beaivvi.
Ráđđehus mearridii njukčamánu 22 beaivvi addit dan ruoŧaregistrerejuvvon fitnodahkii
Jokkmokk Iron Mines AB rogganlobi Kallak K nr 1:i.

Stivra mearridii cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 69
ahte

gohččut hálddahusa hábmet evttohusa cealkámuššii.
___________

Stivra mearridii miessemánu 3 beaivvi 2022 b. § 90
ahte

ášši galgá gieđahallot dievasčoahkkimis miessemánus/geassemánus 2022,

ahte

stivralahtut Marie Persson Njaita ja Stefan Mikaelsson oažžuba gohččosa
hábmet evttohusa cealkámuššii,

ahte

mearridit per capsulam maŋemusat miessemánu 5 beaivvi 2022 dii. 16.00.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
______________
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
./.

ahte

dohkkeha cealkámuša Gállokáššis mildosa jelgii.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga mii lea mildosis.
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Cealkámuš Gállokáššis - joatkka
Stefan Mikaelsson ovdanbuktá ášši. Marita Stinnerbom ovdanbuktá bargojoavkku evttohusa.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohusa de lea okta lasseevttohus
Bargojoavkkus.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte dohkkehit dahje hilgut stivrra evttohusa
dahje bargojoavkku ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan bargojoavkku evttohusa.

Sámediggi mearrida
./.

ahte

dohkkeha cealkámuša Gállokáššis mildosa jelgii.

Evttohus váldu ovttajienlaččat

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 22

Uttalande angående Gállok

./.

Dokument
- Remiss från Näringdepartementet 2021-12-22, dnr 5.2.1-2021-2117
- Styrelesprotokoll 2022-01-25—27, § 18
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 69
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 90
- Styrelseprotokoll per capsulam 2022-05-05, § 100
- Förslag till uttalande
Föredragande: Håkan Jonsson

Styrelseordförande och tjänstemän från kansliet hade överläggningar med
näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson den 15 december bl a om eventuell
gruvbrytning i Gállok och vilka konsekvenser det blir för rennäringen i området.
Remissyttrande ang bearbetnings koncession i Gállok inlämnades den 2 februari.
Regeringen beslutade den 22 mars att bevilja det svenskregistrerade bolaget Jokkmokk Iron
Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1.

Styrelsen beslutade den 5 – 7 april 2022, § 69
att

uppdra till kansliet att utarbeta förslag till uttalande.
___________

Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 90
att

ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

styrelseledamöterna Marie Persson Njajta och Stefan Mikaelsson får i uppdrag
att utarbeta förslag till uttalande,

att

besluta per capsulam senast torsdag den 5 maj 2022 kl. 16.00.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta uttalande angående Gállok enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Uttalande angående Gállok – forts.
Stefan Mikaelsson föredrar ärendet. Marita Stinnerbom föredrar arbetsgruppens förslag..
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden informerar att förutom styrelsens förslag finns ett tilläggsförslag från
arbetsgruppen.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag till styrelsens förslag eller
arbetsgruppen förslag och finner att Sametinget godtagit arbetsgruppens förslag.

Sametinget beslutar
./.

att

anta uttalande angående Gállok enligt bilaga.

Beslutet tas i enhällighet

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 23 Stivrra doaibmaplána

./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2021-09-28—30, § 108
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04—05, § 135
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 160
- Stivrabeavdegirji 2022-01-25—27, § 4
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 56
- Stivrabeavdegirji 2022-05-03, § 88
- Stivrabeavdegirji per capsulam 2022-05-05, § 99
- Doaibmaplána

Stivra mearridii čakčamánu 28-30 b. 30 b. § 108
ahte

gohččot stivraságadoalli álggahit barggu stivrra doaibmaplánain.
_________________

Stivraságadoalli dieđiha barggu birra mii leat jođus.
Stivra mearridii skábmamánu 4-5 b. § 2021, § 135
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
_______________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 13 -15 b. juovlamánus 2021.
______________

Stivra mearridii ođđajagimánu 25 – 27 b 2022, § 4
ahte

stivraságadoalli ožžo gohččosa hábmet evttohusa doaibmaplánii.
_____________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 5 -7 b. cuoŋománus 2022.
______________
Stivra mearridii miessemánu 3 beaivvi 2022 b. § 88
ahte

áigumuš lea ahte ášši galgá gieđahallot dievasčoahkkimis miessemánus/geassemánus
2022,

ahte

mearridit per capsulam maŋemusat miessemánu 5 beaivvi 2022 dii. 16.00.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga

______________
Justerarens sign
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§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Stivrra doaibmaplána - joatkka
Stivra mearrida
ahte

dohkkehit doaibmaplána

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________

§ 23 Stivrra doaibmaplána gieđahallo 2022-06-02; dii. 11.45
Per Olof Nutti boahtá sadjásis
Erik-Oscar Oscarsson boahtá sadjásis
Heaikko Lásse Álfre Åsa čohkká lahtu Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
§ 23 Stivrra doaibmaplána botkehuvvo 2022-06-02; dii. 15.00.
§ 26 Válgaáššit gieđahallot dál 2022-06-02: kl 15.45 – dii. 15.48
§ 23 Stivrra doaibmaplána botkehuvvo 2022-06-02; dii. 15.49.
Lavu Duomma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir gáibida máhcahit ášši.
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte earet stivrra evttohus de lea Ingrid Inga gáibidan ášši
máhcahuvvot.
Sátnejođiheaddji geahččala álggus gáibádusa máhcahit ášši § 56 Sámediggelága jelgii.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Ingrid Inga evttohusa
máhcahit ášši, ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Ingrid Inga evttohusa máhcahit ášši.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju Ingrid Inga evttohusa vástida juo, ja son guhte ii doarjjo vástida ii.
Rabas jienasteamis addot 11 juo-jiena, 16 ii-jiena ja 4 guorus jiena.

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Stivrra doaibmaplána - joatkka
Sámediggi lea dáinna hilgut Ingrid Inga gáibádusa máhcahit ášši.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra
evttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Paulus Kuoljok boahtá fas sadjásis

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 23

Styrelsens verksamhetsplan

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 108
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, § 135
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 160
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 4
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 56
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 88
- Styrelesprotokoll per capsulam 2022-05-05, § 99
- Verksamhetsplan

Styrelsen beslutade den 28 -30 september , § 108
att

uppdra till styrelseordförande att påbörja arbetet med styrelsens verksamhetsplan.
_________________

Styrelseordförande informerar om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 4 -5 november 2021, § 135
att

lägga informationen till handlingarna.
_______________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 13 -15 december 2021.
______________

Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 4
att

styrelseordföranden får i uppdrag utarbeta förslag till verksamhetsplan.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022.
____________
Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 88
att

ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

besluta per capsulam senast torsdag den 5 maj 2022 kl. 16.00.

Paragrafen justeras omedelbart

______________

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Styrelsens verksamhetsplan – forts.
Styrelsen beslutar
att

anta verksamhetsplan.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________
§ 23 Styrelsen verksamhetsplan behandlar 2022-06-02; kl 11.45
Per Olof Nutti återinträder
Erik-Oscar Oscarsson återinträder
Åsa Blind ersätter ledamoten Káren-Ann Hurri
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
§ 23 Styrelsens verksamhetsplan avbryts 2022-06-02; kl 15.00.
§ 26 Valärenden behandlas 2022-06-02: kl 15.45 – 15.48
§ 23 Styrelsens verksamhetsplan återupptas 2022-06-02; kl 15.49
Ingrid Inga yrkar om återremiss av ärendet.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande om återremiss av Ingrid
Inga.
Ordföranden prövar först yrkande om återremiss i enlighet med § 56 Sametingsordningen.
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för Ingrid Ingas yrkande om återremiss
och finner att Sametinget förkastat Ingrid Ingas yrkande om återremiss.
Votering begärs.
Den som stöder yrkande om återremiss svarar ja och den som inte stöder svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 11 ja-röster, 16 nej-röster samt 4 blanka.
Sametinget har därmed förkastat Ingrid Ingas yrkande om återremiss.

Justerarens sign
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§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Styrelsens verksamhetsplan – forts.
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.

Paulus Kuoljok återinträder

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 24

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna

./.

Áššegirjjit
- Evttohus davviriikkalaš sámekonvenšuvdnii 2017
- Parlamentarihkkár konferánsa 2017-02-07 Tråantes
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-02-10-11--10 - 09-02 § 18
- SPR s 17/2017, 2017-04-20
- Ol!essámi seminára davviriikkalaš sámekonvenšuvnna birra 2017-08-31 Staares
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2017-08-28--29, 09-01, § 19
- SPR s 22/2017, 2017-11-01
- SPR s 30/2017, 2017-12-07
- SPR s 35/2018, 2018-05-31
- SPR s 69/2018, 2018-11-27
- SPR s 69/2020, 2020-10-20
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 179
- Stivrabeavdegirji 2022-01-25—27, § 28
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 81
- Stivrabeavdegirji 2022-05-05, § 92
- Beavdegirji stivra ja opposišuvdna 2022-05-06, § 3
- Beavdegirji stivra ja opposišuvdna 2022-05-12, § 3
- Stivrabeavdegirji 2022-05-12, § 103
- Stivra beavdegirji 2022-05-13, § 106
- Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna parafering 13012017

Ságadoallit šiehtadansáttagottiide geat leat šiehtadallan davviriikkalaš
sámekonvenšuvnna Suoma, Norgga ja Ruoŧa gaskal leat paraferen konvešuvnnateavstta
ođđajagimánus 2017. Áigumuš konvenšuvnnain lea nannet sámiid vuoigatvuođaid nu ahte
sámi galget sáhttit seailluhit, čađahit ja ovddidit kultuvrraset, iežaset gielaid ja servodateallima
dakkár vuogi mielde ahte stáhtarájit ráfehuhttet nu unnán go vejolaš. Konvenšuvnna jelgii
Sámedikkit iešguhtege riikkas galget mieđihit konvenšuvnna ovdal go vuolláičállo.
Sámediggi ja Sámi parlamentáralaš ráđđi gieđahalai konvenšuvnnateavstta máŋgga
gearddi 2017 ja 2018 ja mearridii evttohit rievdadusaid konvenšuvnnatekstii stáhtaide. SPR
sáddii evttohusa rievdadusaide ráđđehusaide golmma riikii 7.6.2018 ja vel muittuhusa áššis
11.12.2018.
Dássážii dušše norgga ráđđehus lea vástidan evttohusa 8.9.2020.

_________________
Diehtojuohkin addo dan plánejuvvon joatkašuhtti barggus.
Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 179
ahte

gohččut hálddahusa joatkit gieđahallamis ášši,

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis ođđajagimánus 2022.
__________________

Justerarens sign
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§ 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna - joatkka
Diehtojuohkin addo barggu birra mii lea jođus.
Stivra mearridii ođđajagimánu 25 – 27 b 2022, § 28
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
_______________

Stivraságadoalli dieđiha barggu birra mii leat jođus vejolaš
vuolláičállimii das ovdal geasi. Dát buktá garra barggu
jus galgá sáhttit gieđahallat dan parlamentarihkkárkonferánsii ja iešguhtege sámedikkis.
Stivra mearridii cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 81
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
______________

Ráđđehallamat Sámedikkiiguin Suomas, Norggas, Ruoŧas ja ovddasteddjiiguin
stáhtain Suomas, Norggas ja Ruoŧas leat jođus.
Sámedikki stivra ráđđehallá ovddasteddjiiguin Sámedikki opposišuvnnas
miessemánu 6 beaivvi.
Miessemánu 10 beaivvi gávnnadit Sámedikkit Suomas, Norggas ja Ruoŧas fas ja ovddasteaddjit
stáhtain Suomas, Norggas ja Ruoŧas vai sávahahtti sáhttet soabadit ovttaoaivilis evttohusas
dokumentii mii sáhttá bidjot ovdan mearrádussii iešguhtege Sámediggái.
Jus visot sámedikkit dohkkehit evttohusa vuolláičállo dát dokumeanta geassemánu 28 b. 2022.
Stivra mearridii miessemánu 5 beaivvi 2022 b. § 92
ahte

áigumuš lea ahte ášši galgá gieđahallot dievasčoahkkimis miessemánus/geassemánu
2022,

ahte

mearridit áššis stivračoahkkimis miessemánu 12 beaivvi 2022, dii. 08.00.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga

___________________
Čoahkkin lea dollojuvvon Sámedikki opposišuvnnain 6 ja 12 b. miessemánus nu ahte
dieđiha ja lonohit/viežžat oainnuin mii guoská áššeproseassa

Stivra mearridii miessemánu 12 beaivvi 2022 b. § 98
ahte
Justerarens sign

mearridit áššis stivračoahkkimis miessemánu 13 beaivvi 2022, dii. 07.30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna - joatkka
13 beaivvi ođđajagimánus 2017 paraferejedje ovddasteaddjit ráđđehusaide Suomas, Norggas ja
Ruoŧas evttohusa Davviriikkalaš sámekonvenšuvdnii (NSK).
Artihkkala 42 jelgii NSK:s konvenšuvdna galgá ovdal vuolláičállima geigejuvvon daid golbma
sámediggái
ja artihkkalaš 43 jelgii konvenšuvdna galgá ratifiserejuvvot.
Evttohus ovdanbuktui dálvit 2017 Suoma, Norgga ja Ruoŧa sámedikkiide. Sámediggi doalvvui
ášši Sámi Parlamentáralaš Ráđđái (SPR).
SPR ovdanbuvttii geassemánu 7 b. 2018 Suoma, Norgga ja Ruoŧa ráđđehusaide gáibádusa ahte
NSJK galgá rievdaduvvot nu ládje ahte preambela oassi 10 sihkkojuvvo, ahte artihkal 4, nuppát
gurgadas sihkko, ahte artihkal 30 ja 31 molsot saji ja vel ahte artihkkal 45 rievdaduvvo nu ahte
eretcealkináigi šaddá guhkit go guhtta mánu.
Dat golbma ovddasvástideaddji ministtarat Suomas, Norggas ja Ruoŧas oaivvildedje ahte lea ii
lean vejolaš ahte stáhtat fas álggahit materiálalaš digaštallamiid duohta sátnádemiide
konvenšuvnnas. Ministarat čuoččuhedje goitge ahte Sámedikki evttohus rievdadusaide
váldooassái juo ledje duhtaduvvon šiehtadallon konvenšuvnnateavstta rámma siskkobealde.
2022 leat leamaš ráđđehallamat Suoma, Norgga ja Ruoŧas ráđđehusaid ja daid golbma
sámedikkiid gaskkas. Ráđđehallamat leat mannat njozet sierra sivaid dihte. Sisdoallu
preambelis ja konvenšuvnnas muhto maid hástalusaiguin oaččuhit seammá mearkkašumi daid
sierra gielaide lea leamaš sivva. Ulbmil ráđđehallamiiguin lea leamaš ahte dalle go bealit
dohkkehit preambela ja maid Davviriikkalaš konvenšuvnna artihkkaliid konvenšuvdna galgá
vuolláičállot geassemánu 28 b. 2022.
Sámedikkis Ruoŧas de lea leamaš vuolggasadji ahte visot golbma Sámedikkit galget atnit
oktasaš doaladumi ja maid oktasaš mearrádusa. Jus konvenšuvdna vejolaččat galgá sáhttit
vuolláičállot evttohuvvon beaivvi de gáibiduvvo ahte Sámediggi artihkal 42 jelgii NSK:s
gieđahallá ášši. Jus dat plánejuvvon dievasčoahkkin galgá sáhttit dahkat dan de gáibiduvvo
ahte ášši lea válbmejuvvon láhka ortnega mielde. Dat mearkkaša ahte sámedikki stivra ferte
mearridit ja buktit dan evttohussan dievasčoahkkimii. Go ráđđehallamat eai leat loahpahuvvon
ja ovdal boahtte dievasčoahkkima de lea maid Parlamentarihkkáriid konferánsa Anáris de
evttohuvvon mearrádus mii dál lea sáhttá rievdat. Dat mearkkaša praktihkalaččat ahte
Sámedikkit Ruoŧas, Norggas ja Suomas ovttas mearridit got mearrádus šaddá.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga

Justerarens sign
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Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna - joatkka
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa
Ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
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Daniel Holst Vinka ordförande

§ 24

Nordisk samekonvention

./.

Dokument
- Förslag till nordisk samekonvention 2017
- Parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Plenumsprotokoll 2017-02-10-11, § 10
- SPR s 17/2017, 2017-04-20
- Allsamisk seminarium om nordisk samekonvetion 2017-08-31 i Staare
- Plenumsprotokoll 2017-08-28—29, 09-01, § 19
- SPR s 22/2017, 2017-11-01
- SPR s 30/2017, 2017-12-07
- SPR s 35/2018, 2018-05-31
- SPR s 69/2018, 2018-11-27
- SPR s 69/2020, 2020-10-20
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 179
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 28
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 81
- Styrelseprotokoll 2022-05-05, § 92
- Protokoll styrelse och opposition 2022-05-06, § 3
- Protokoll styrelse och opposition 2022-05-12, § 3
- Styrelseprotokoll 2022-05-12, § 103
- Styrelseprotokoll 2022-05-13, § 106
- Nordisk samekonvention parafering 13012017

Ordförandena för de förhandlingsdelegationer som förhandlat om en nordisk
samekonvention mellan Finland, Norge och Sverige har paraferat konventionstexten
i januari 2017. Avsikten med konventionen är att stärka samernas rättigheter så att
samerna ska kunna bevara, utöva och utveckla sin kultur, sina språk och sitt samhällsliv
på ett sådant sätt att statsgränserna stör detta så lite som möjligt. Enligt konventionen ska
Sametinget i respektive land ge sitt bifall till konventionen innan den undertecknas.
Sametinget och Samiskt parlamentariskt råd behandlade konventionstexten vid flera
tillfällen under 2017 och 2018 och beslutade att föreslå ändringar i konventionstexten för
staterna. SPR skickade ett förslag för ändringar till regeringar i tre länder 7.6.2018 samt en
påminnelse om frågan 11.12.2018.
Hittills har endast den norska regeringen svarat på förslaget 8.9.2020.

_________________
Information lämnas om det planerade fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 179
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2022.
__________________

Justerarens sign
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Nordisk samekonvention – forts.
Information lämnas om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 28
att

lägga informationen till handlingarna.
_______________

Styrelseordföranden informerar om det pågående arbetet för ett eventuellt
undertecknande av denna innan sommaren. Detta medför ett intensivt arbete
för att kunna behandlas på parlamentarikerkonferensen samt respektive sameting.
Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 81
att

lägga informationen till handlingarna.
______________

Överläggningar med Sametingen i Finland, Norge, Sverige och representanter
från staterna i Finland, Norge och Sverige pågår .
Sametingets styrelse överlägger med representanter från Sametingets opposition den 6 maj.
Den 10 maj möts återigen Sametingen i Finland, Norge, Sverige och representanter
från staterna i Finland, Norge och Sverige för att förhoppningsvis kunna enas om ett enat
förslag till slutdokument som kan framläggas för beslut i respektive Sameting.
I det fall samtliga sameting godtar förslaget undertecknas detta dokument 28 juni 2022.
Styrelsen beslutade den 5 maj 2022, § 92
att

ambitionen är att ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträde den 12 maj 2022, kl, 08.00.

Paragrafen justeras omedelbart

___________________
Sammanträden har hållits med Sametingets opposition 6 respektive 12 maj för att
informera om och utbyta/inhämta synpunkter angående ärendeprocessen
Styrelsen beslutade den 12 maj 2022, § 98
att

Justerarens sign

besluta i ärendet vid styrelsesammanträde den 13 maj 2022, kl 07.30.
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Nordisk samekonvention – forts.
Den 13 januari 2017 paraferade representanter för regeringarna i Finland, Norge och Sverige
ett utkast till en Nordisk samekonvention (NSK).
Enligt artikel 42 i NSK ska konventionen före undertecknande föreläggas de tre sametingen
och enligt artikel 43 ska konventionen ratificeras.
Utkastet förelades vintern 2017 sametingen i Finland, Norge och Sverige. Sametinget hänsköt
frågan till Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).
SPR framställde den 7 juni 2018 till Finlands, Norges och Sveriges regeringar en hemställan
att NSK ska förändras på det sättet att preambelns avsnitt 10 stryks, att artikel 4, andra
stycket stryks, att artikel 30 och 31 byter plats samt att artikel 45 ändras så att
uppsägningstiden blir längre än sex månader.
De tre ansvariga ministrarna i Finland, Norge och Sverige ansåg det uteslutet att staterna
återupptar materiella diskussioner om faktiska formuleringar i konventionen. Ministrarna
konstaterade dock att sametingens förslag till ändringar i huvudsak redan var tillgodosedda
inom ramen för den framförhandlade konventionstexten.
Under 2022 har det pågått förhandlingar mellan Finlands, Norges och Sveriges regeringar
och de tre sametingen i Norden. Förhandlingarna har gått långsamt framåt av olika skäl.
Innehåll i preambeln och i konventionen men också utmaningarna att få lika betydelse i de
olika språken har varit skälen. Målet med förhandlingarna har varit att i det fall alla parter
godtar preambeln samt Nordiska konventionens artiklar skall konventionen undertecknas
den 28 juni 2022.
Från Sametinget i Sverige har det varit en utgångspunkt att alla tre Sametingen skall ha en
gemensam hållning och också ha ett gemensamt beslut. För att konventionen eventuellt skall
kunna undertecknas vid det föreslagna datumet krävs att Sametinget enligt artikel 42 i NSK
behandlar frågan. För att det inplanerade plenumet ska kunna göra det krävs att ärendet är
berett i laga ordning. Det innebär att sametingets styrelse måste ta ett beslut och lägga fram
det som ett förslag till plenum. Eftersom förhandlingarna inte är avslutade och det inför
nästkommande plenum också är Parlamentarikerkonferens i Anár så kan det föreslagna
beslutet som nu föreligger ändras. Det innebär i praktiken att Sametingen i Sverige, Norge
och Finland tillsammans avgör hur beslutet blir.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna

Paragrafen justeras omedelbart
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Nordisk samekonvention – forts.
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 informationen till handlingarna.
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Mošuvnnat

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 25.1

M 550 - Ásaheapmi friddja sámi giellaguovddážiin
Áššebáhpirat
- Mošuvdna nr 550 Christina Åhrénas, Daniel Holst Vinkaas 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-284
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-11-24 -- 27, § 37
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09-11, § 165.2
- Stivrabeavdegirji 2021-11-04-05—08, § 140.2
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.1
- Giellalávdegotti beavdegirji 2022-03-04, § 7
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.1

Christina Åhrén ja Daniel Holst Vinka leaba guođđán mošuvnna gos gáibideaba:
ahte

Sámediggi ásaha guorahallama geahččat makkár vejolašvuohta lea eanet sámi
giellaguovddážiidda,

ahte

guorahallan galgá geahččat molssaeavttuid vai dagaha vejolažžan giellaguovddážiid
sierra opmodathámiin,

ahte

guorahallan sisdoallá evttohusa njuolggadusaide got ásaha, ruhtada ja
čuovvula giellaguovddážiid,

ahte

Sámedikki stivra ovdanbuktá guorahallama konkrehta evttohusaiguin mearrádussii
maŋemusat dievasčoahkkimis skábmamánus 2020.

Stivra mearridii 9-11 b. juovlamánus 2020, § 165
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,

ahte

viežžat oaiviliid giellalávdegottis.
__________________

Stivra mearridii skábmamánu 4-5, 8 b. § 140.2
ahte

ášši ain gieđahallo.
___________

Sámediggi oaččui 2018 gohččosa ráđđehusas gieđahallat got Sámi giellaguovddáža doaibma
sáhttá ovddiduvvot nu ahte ovddida eanet sámi gielaid (Ku2018/01453/DISK).
Justerarens sign
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§ 25

Mošuvnnat - joatkka

§ 25.1

M 550 - Ásaheapmi friddja sámi giellaguovddážiin - joatkka

Gohččosa čađaheamis Sámedikkis lea leamaš ráđđehallan sámi siviilaservodagaorganisašuvnnaiguin ja viežžan oainnuid gullevaš eiseválddiin ja organisašuvnnain.
Guorahallamis Sámediggi árvvoštallá ahte lea dárbu eanet giellaguovddážiidda. Váldo
ágga lea ahte dan ovdánahttin masa lea dárbu bargui ealáskahttit sámi gielaid gáibida eanet
olbmuid, ja geográfalaččat miehtá Sámi ruoŧa bealde, dárbbaha oažžut buoret lagasvuođa ja
vejolašvuođa giellaguovddáža doibmii.
Sámedikkis lea leamaš gohččos hábmet čohkkehuvvon evttohusa doaibmaplánii seailluheamis
sámi gielaid (davvisámigiela, julevsámigiela, bihtámsámigiela, ubmejesámigiela ja
oarjánsámigiela). Ku2019/01888/CSM, dnr 1.3.8-2019-1498. Duogáš gohččomii leai ráđđehusa
čálus, Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282), gos ráđđehus árvvoštalai ahte
guhkesáigásaš ja čohkkehuvvon doaibmaprográmma našuvnnalaš unnitloguidgielaid
seailluheamis hábmehuvvo ja dohkkehuvvo ealli giellan Ruoŧas. Gohččo lea čilgehuvvon
čakčamánus 2020 Kulturdepartementii.
Doaibmaprográmma sisdoallá sihke oppalaš ja erenoamáš doaibmabijuid áigumušain ovddidit
vejolašvuođaid sámi gielaide seailut, ovdánit ja eallit viidáset. Okta doaibmabijuin mii
evttohuvvo lea viiddideapmi Sámi giellaguovddáža doaimmas máŋggaid báikkiide. Ahte Sámi
giellaguovddáža doaibma viiddiduvvo ja ásahuvvo davvi- ja julev/bihtámsámi guvlui Dearna
ja Staare lassin. Gávdno maid evttohus lasit ruhtadeapmái Sámediggái.
Okta iežá evttohus mii čilgehuvvo lea ahte Sámediggi háliida geahččalit vuogi gos ovttaskas
gielddat, máŋga gielddat ovttasdoaimmas dahje ovttaskas regiovnnat hálddahusguovllus
sámigillii addo vejolašvuođa ja juolluduvvo maŋŋil ohcamuša návccaid ásahit ja vuođđudit
giellaresursaguovddáža báikkálaš dahje regiovnnalaš dásis. Norggas geavahuvvo dakkár
vuohki gos báikkálaš giellaresursaguovddážat ollásit dahje oassái ruhtaduvvojit gielddas.
Sámedikki gohččosis hábmet evttohusa doaibmabijuprográmmii sámigiela seailluheamis
lea gullon rehkenastit goluid ja analyseret váikkuhusaid evttohusain.
Lassin Sámediggi lea guođđán 210301 budjeahtavuođu áigodahkii 2022-2024
ráđđehushálddahussii njuolggadusa (2000:605) jelgii jahkečilgehusa ja budjeahtavuođu birra.
Budjeahtavuođus boahtá ovdan gollorehkenastin viiddideapmái giellaguovddážis davvi- ja
julevsámi giellaguvlui lassánan juolludemiin 8 500 tkr iešguđet giellaguovddážii.
Sámediggi ožžo jahkásaš reglerenreivve gos bohtet ovdan bargogohččosat ja mearrádusat
juolludemiin maid ráđđehus lea mearridan.
Evttohus lea giellaguovddáža viiddidemiin lea dohkkehuvvon “Evttohus
doaibmabijuprográmmii seailluheamis sámi gielain doaibmabijuprográmmas”.
Justerarens sign
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Mošuvnnat - joatkka

§ 25.1

M 550 - Ásaheapmi friddja sámi giellaguovddážiin - joatkka
Doaibmabijuprográmma lea dohkkehuvvon sámedikki giellalávdegottis 2020-09-01 § 70,
https://www.sametinget.se/152348?file_id=1
Čakčat 2021 Sámediggi lea ráđđehushálddahusain doallan ságastallama Giellaguovddáža
doaimma viiddideami birra bihtám/julevsámi ja davvisámi guvlui. Viiddideapmi doaimmas
sáhttá šaddat áigeguovdilis 2022:s.
Sámediggi lea maid ožžon máhcaheami Evttohus doaibmabijuprográmmii seailluheamis sámi gielain.
Doaibmabijuprográmma lea válmmasteamis ráđđehushálddahusas.
Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 162.1
ahte

ášši ain gieđahallo.
_____________

Lavdegotti mearridii njukčamánu 3-4 b. § 7
ahte

evttohit stivrra ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Stivra mearrida
ahte

juohkit ráđđehusa válmmasteami ja giellalávdegotti oainnu ahte mošuvdna dáinna
lea vástiduvvon.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
_______________

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte dohkkehit dahje hilgut stivrra evttohusa 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 Vinka ordförande
§ 25.1

M 550 – Etablering av fristående samiska språkcentrum
Dokument
- Motion nr 550 av Christina Åhrén, Daniel Holst Vinka 2020-02-20, dnr 1.1.8-2020-284
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—27, § 37
- Styrelseprotokoll 2020-12-09-11, § 165.2
- Styrelseprotokoll 2021-11-04-05, -08, § 140.2
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.1
- Språknämndens protokoll 2022-03-04, § 7
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.1

Christina Åhrén och Daniel Holst Vinka har inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget tillsätter en utredning för att se över möjlighetern för flera samiska
språkcentrum,

att

utredningen ska se på alternativ för att möjliggöra spårkcentrum i olika
ägandeformer,

att

utredningen innehåller förslag på regelverk för etablering, finansisering och
uppföljning av språkcentrum,

att

Sametingets styrelse presenterar utredningen med konkreta förslag till beslut
senast på plenum i november 2020.

Styrelsen beslutade den 9 – 11 december 2020, § 165
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

att

inhämta yttrande från språknämnden.
__________________

Styrelsen beslutade den 4-5, 8 november 2021, § 140.2
att

ärendet bereds vidare.
___________

Sametinget fick 2018 i uppdrag av regeringen att utreda hur Samiskt språkcentrums
verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska varieteter (Ku2018/01453/DISK).
I genomförandet av uppdraget har Sametinget haft samråd med samiska civilsamhällesorganisationer och inhämtat synpunkter från berörda myndigheter och organisationer.
Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 25.1

M 550 – Etablering av fristående samiska språkcentrum – forts.
I utredningen bedömer Sametinget att det behövs fler språkcentrum. Det huvudsakliga
skälet är att den utveckling som behövs i arbetet med
revitaliseringen av de samiska språken kräver att fler personer, och geografiskt över
hela Sápmi på svensk sida, behöver få bättre närhet och tillgång till språkcentrums verksamhet.
Sametinget har haft uppdrag att utarbeta ett samlat förslag till handlingsprogram för bevarande
av de samiska språken (nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.)
Ku2019/01888/CSM, dnr 1.3.8-2019-1498. Bakgrunden till uppdraget är regeringens skrivelse,
Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282), där regeringen gjorde bedömningen att
ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
bör utarbetas och antas som levande språk i Sverige. Uppdraget är redovisat i september 2020
till Kulturdepartementet.
Handlingsprogrammet innehåller såväl övergripande som specifika åtgärder i syfte att främja
möjligheten för de samiska språken att bevaras, utvecklas och fortleva. En av åtgärderna som
föreslås är utvidgning av Samiskt språkcentrums verksamhet på fler orter. Att Samiskt
språkcentrums verksamhet utvidgas och lokaliseras till nord- och lule/pitesamiskt område vid
sidan av lokaliseringen i Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund. Det finns även förslag att
ökade resurser tillförs Sametinget.
Ett annat förslag som beskrivs är att Sametinget vill pröva en modell där enskilda kommuner,
flera kommuner i samverkan eller enskilda regioner i förvaltningsområdet för samiskan ges
möjlighet och tilldelas efter ansökan resurser för att etablera och att inrätta språkresurscentrum
på lokal och regional nivå. I Norge används en sådan modell där lokala språkresurscentrum
helt eller delvis finansieras av kommunen.
I Sametingets uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarandet av samiska
har det ingått att kostnadsberäkna och analysera konsekvenserna av förslagen.
Vidare har Sametinget inlämnat 210301 budgetunderlag för perioden 2022–2024 till
regeringskansliet enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
I budgetunderlaget framkommer kostnadsberäkning för utvidgning av språkcentrum utvidgas
till nord- och lule/pitesamiskt språkområde med ett utökat anslag på 8 500 tkr för respektive
språkcentrum.
Sametinget erhåller ett årligt regleringsbrev där det framkommer åtaganden och beslut om
anslag som regeringen beslutat.
Förslaget med utvidgning av språkcentrum är antaget i ”Förslag till handlingsprogram för
bevarande av de samiska språken handlingsprogrammet”. Handlingsprogrammet är antaget av
sametingets språknämnd 2020-09-01 § 70, https://www.sametinget.se/152348?file_id=1
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Motioner – forts.

§ 25.1

M 550 – Etablering av fristående samiska språkcentrum – forts.
Under hösten 2021 har Sametinget med regeringskansliet haft dialog kring utvidgning av
Språkcentrums verksamhet till pite/lulesamiskt och nordsamiskt område. En utvidgning av
verksamheten kan bli aktuell under 2022.
Sametinget har även fått återkoppling på Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska
språken. Handlingsprogrammet är under beredning hos regeringskansliet.
Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.1
att

ärendet bereds vidare.
_____________

Nämnden beslutade den 3-4 mars, § 7
att

föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad.

Styrelsen beslutar
att

dela kansliets beredning och språknämndens syn att motionen därmed
är besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.
_________________

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 Vinka ságadoalli
§ 25.2

M 573 - Unniduvvon bábirgeavaheapmi Sámedikki ohcanproseassain
Áššegirjjit
M 573 av Marika Renhuvud, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-281
Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.18
Stivrabeavdegirji 2022-05-03, § 95.1
Stivrabeavdegirji 2022-05-05, 1 101.1
Áššegieđahalli: Peter Grönlund

Marika Renhuvud lea guovvamánu 23 b. 2022, guođđán mošuvnna gos son gáibida:
ahte

Sámedikki galgá doaibmat ovdagovvan mii guoská unnideamis bábirgeavaheamis
áigumušain seastit luonddunávccaid ja unnidit dálkkádatváikkuhusa
_____________

Stivra mearridii cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.18
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši.
_________________

Sámediggi lea maŋemus oasis 2021 doaimmalaččat bargat oaččuhit gieđahallama
mii mearkkaša unniduvvon bábirgeavaheami go álbmotlahtu ja searvvit ohcet doarjaga
maid Sámediggi hálddaha. Dás lea stuorra mearkkašupmi, ja vel jus galgá čuovvut Sámedikki
ásahuvvon birasjođihanvuogádaga.
Ulbmil lea ásahit webbabálvalusa gos ohcamušat dahkkojit digitálalaččat Sámedikki
ruovttosiiddu bokte. Vuosttaš lávkin dás Kulturossodaga ohcanmeannu prošeaktadoarjagiidda
lea válljejuvvon geahččaleapmái. Dađi bahábut dán bargu lea bisánan čakčat go leai
resursaváilevašvuohta Kulturossodagas.
Lasit oasit mat leat váikkuhan lihkustuvvan čađaheapmái lea ásaheapmi digitála boasttas ja
digitála vuolláičállimii (proseassain mat gusket doarjjaohcci, gieđahalli virgeolbmo ja jus leat
lávdegottit).
Boazoealáhusossodaga prošeakta Girdnu lea geahččalus digitála bosttii ja prošeavtta jođiheamis
lea gaskaboddasaččat plánen bargat dáinna čakčat 2022.
Mii guoská digitála vuolláičállima de lea dušše báhcán gávppašit gálvolágideaddji dakkár
čovdosis mii ceavzá sihke sihkkarvuođa- ja doaibmagáibádusaid.

Justerarens sign
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§ 25

Mošuvnnat - joatkka

§ 25.2

M 573 - Unniduvvon bábirgeavaheapmi Sámedikki ohcanproseassain - joatkka
Gaskaboddasaš áigeplána gitta lea doaimmahan vuosttaš lávkki (prošeaktadoarjja
Kulturossodaga bokte)
lea soamisin gaskal juovlamánu 2022 - guovvamánu 2023. Dan maŋŋil galge loahppa ossodaga
doarjjadoaimmat loktejuvvot sisa, mii galggalii šaddat álkibut proseassa go stuorra bargu juo
lea dahkkon.
Stivra mearridii miessemánu 3 beaivvi 2022 b. § 95.1
ahte

ášši galgá gieđahallot dievasčoahkkimis miessemánus/geassemánus 2022,

ahte

mearridit per capsulam maŋemusat duorastaga miessemánu 5 beaivvi 16.00 dii.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
Unniduvvon bábirgeavaheapmi lea okta lávki barggus njeaidit dálkkádaga
váikkuhusa birrasii. Stivra oaidná danin ahte mošuvnna sisdoallu lea oalle govttolaš.
Válbmaneamis mii čilgehuvvo, oaivvilda goitge stivra ahte Sámediggi lea juo álggahan barggu
unnidit bábirgeavaheami ohcanproseassas, muhto maid iežá doaibmaguovlluin.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 25.2

M 573 – Minskande av pappersanvändning i Sametingets ansökningsprocesser
Dokument
- M 573 av Marika Renhuvud, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-281
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.18
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 95.1
- Styrelseprotokoll per capsulam 2022-05-05, § 101.1
Föredragande: Peter Grönlund

Marika Renhuvud har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget ska verka som ett föredöme gällande minskning av pappersanvändning
i syfte att spara på naturresurser och minska klimatpåverkan
_____________

Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 60.18
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_________________

Sametinget har sedan senare delen av 2021 aktivt arbetat med att få till stånd en hantering
som innebär minskad pappersanvändning när medborgare och föreningar söker bidrag
som Sametinget administrerar. Detta är av stor betydelse, inte minst för att följa Sametingets
upprättade miljöledningssystem.
Målsättningen är att införa en webbtjänst där ansökningar sker digitalt via Sametingets
hemsida. Som ett första steg i detta har Kulturavdelningens ansökningsförfarande för
projektbidrag utsetts till pilot/test. Tyvärr är detta arbete pausat till hösten på grund av
resursbrist på Kulturavdelningen.
Ytterligare faktorer som inverkar på ett lyckat genomförande är införande av digital post och
digital underskrift (i processer som omfattar bidragssökande, handläggande tjänstemän och i
förekommande fall nämnder).
Rennäringsavdelningens projekt Girdnu är pilot för digital post och projektledningen har
preliminärt planerat in arbete med detta till hösten 2022.
Vad gäller digital underskrift så återstår att upphandla leverantör av en sådan lösning som
uppfyller såväl säkerhets- som funktionskrav.

Justerarens sign
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Motioner – forts.

§ 25.2

M 573 – Minskande av pappersanvändning i Sametingets ansökningsprocesser – forts.
Preliminär tidplan för att ha sjösatt första steget (projektbidrag genom Kulturavdelningen)
är någon gång mellan december 2022 – februari 2023. Därefter ska övriga avdelningars
bidragsfunktioner lyftas in, vilket bör bli en enklare process då det stora arbetet redan är gjort.
Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 95.1
att

ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

besluta i ärendet per capsulam senast torsdag den 5 maj kl 16.00.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________
Minskad förbrukning av pappersanvändning är ett steg i arbetet med att minska klimatets
påverkan på miljön. Styrelsen ser därför att motionens innehåll är väl befogad.
I den beredning som redovisas, anser emellertid styrelsen att Sametinget redan påbörjat arbetet
med att minska pappersanvändandet i ansökningsprocesser, men även inom andra
verksamhetsområden.

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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Válgaáššit

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 26.1

Dievasmahttinválga - lahttu Giellagáldu stivrii
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-09-17--20.1, §§ 19, 20.1
- Mikael Svonnis, gáibádus eretcelkojuvvot, 2022-04-11, dnr 8.1.1-2022-621
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-05-31- 06-02, § 3

Mikael Svonni cealká eret iežas gohččosa lahttun Giellagálddu stivrras.
_______________
Sámediggi mearridii 17 b. čakčamánus 2020, § 20.1:
ahte

nammadit lahtu ja sadjásačča Giellagáldu stivrii čuovvovaččat:
Lahttu
Mikael Svonni
Sig-Britt Persson

Sadjásaš
Per-Eric Kuoljok
Karin Rensberg-Ripa
______________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

nammadit Karin Mannela lahttun Giellagáldu stivrii. Mandáhtaáigodat
lea otná beaivvi rájis ja čuvvo dan dievasčoahkkimis mearriduvvon njuolggadusaid
Giellagáldui 2020-09-17.
_______________

§ 26 Válgaáššit gieđahallot 2022-06-02; dii. 15.45 - 15.48.
Anders Kråik boahtá sadjásis
Johanna Njaita boahtá sadjásis
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenlávdegotti evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

nammadit Karin Mannela lahttun Giellagáldu stivrii. Mandáhtaáigodat
lea otná beaivvi rájis ja čuvvo dan dievasčoahkkimis mearriduvvon njuolggadusaid
Giellagáldui 2020-09-17.
49 (60)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:2
2022-05-31—06-02

Valärenden

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 26.1

Fyllnadsval – ledamot till Giellagáldus styrelse
Dokument
- Plenumsprotokoll 2020-09-17, §§ 19, 20.1
- Från Mikael Svonni, begäran om avsägelse 2022-04-11, dnr 8.1.1-2022-621
- Valberedningens protokoll 2022-05-31-06-02, § 3

Mikael Svonni avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Giellagáldus styrelse.
_______________
Sametinget beslutade den 17 september 2020, § 20.1:
att

utse ledamöter och ersättare till Giellagáldus styrelse enligt nedan:
Ledamot
Mikael Svonni
Sig-Britt Persson

Ersättare
Per-Eric Kuoljok
Karin Rensberg-Ripa
______________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Karin Mannela till ledamot i Giellagáldus styrelse. Mandatperioden
är från och med dagens datum och och följer den av plenum beslutade Giellagáldus
stadgar 2020-09-17.
______________

§ 26 Valärenden behandlas 2022-06-02; kl 15.45 - 15.48.
Anders Kråik återinträder
Johanna Njaita återinträder
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

Justerarens sign

utse Karin Mannela till ledamot i Giellagáldus styrelse. Mandatperioden
är från och med dagens datum och och följer den av plenum beslutade Giellagáldus
stadgar 2020-09-17.
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Válgaáššit – joatkka

Daniel Holst Vinka sátnejođiheaddji
§ 26.2

Dievasmahttinválga - sadjásažžan Giellagáldu stivrii
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-09-17--20.1, §§ 19, 20.1
- Karin Rensberg Ripas, gáibida eretcealkka 2022-04-04, dnr 1.1.1-2022-579
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-05-31-06-02, § 4

Karin Rensberg Ripa gáibida eretcealkka iežas gohččosis sadjásažžan Giellagálddu stivrras.
_______________
Sámediggi mearridii 17 b. čakčamánus 2020, § 20.1:
ahte

nammadit lahtu ja sadjásačča Giellagáldu stivrii čuovvovaččat:
Lahttu
Mikael Svonni
Sig-Britt Persson

Sadjásaš
Per-Eric Kuoljok
Karin Rensberg-Ripa
______________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

nammadit Patricia Fjellgren sadjásažžan Giellagálddu stivrii. Mandáhtaáigodat
lea otná beaivvi rájis ja čuvvo dan dievasčoahkkimis mearriduvvon njuolggadusaid
Giellagáldui
2020-09-17
______________

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

nammadit Patricia Fjellgren sadjásažžan Giellagálddu stivrii. Mandáhtaáigodat
lea otná beaivvi rájis ja čuvvo dan dievasčoahkkimis mearriduvvon njuolggadusaid
Giellagáldui 2020-09-17.

§ 26.3 Vejolaš lasit dievasmahttinválggat
Ášši guđđet doaimma haga go eai leat lasit dievasmahttinválggat.
Justerarens sign
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§ 26 Valärenden – forts.
Daniel Holst Vinka ordförande
§ 26.2

Fyllnadsval – ersättare till Giellagáldus styrelse
Dokument
- Plenumsprotokoll 2020-09-17, §§ 19, 20.1
- Från Karin Rensberg Ripa, begäran om enledigande 2022-04-04, dnr 1.1.1-2022-579
- Valberedningens protokoll 2022-05-31--06-02, § 4

Karin Rensberg Ripa begära entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Giellagáldus
styrelse.
_______________
Sametinget beslutade den 17 september 2020, § 20.1:
att

utse ledamöter och ersättare till Giellagáldus styrelse enligt nedan:
Ledamot
Mikael Svonni
Sig-Britt Persson

Ersättare
Per-Eric Kuoljok
Karin Rensberg-Ripa
______________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Patricia Fjellgren till ersättare i Giellagáldus styrelse. Mandatperioden
är från och med dagens datum och följer den av plenum beslutade Giellagáldus
stadgar 2020-09-17.

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

§ 26.3

utse Patricia Fjellgren till ersättare i Giellagáldus styrelse. Mandatperioden
är från och med dagens datum och följer den av plenum beslutade Giellagáldus
stadgar 2020-09-17.

Ev fyllnadsval

Ärendet lämnas utan åtgärd då inga ytterligare fyllnadsval finns.
Justerarens sign
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Válgaáššit – joatkka

.
Daniel Holst Vinka sátnejođiheaddji
§ 26.4

Luohttemeahttunvuohta Sámedikki stivrra, lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi
Sámeskuvlastivrra, várreságadoalli gohččosa vuostá ja maid čađahit válgga
Sámedikki ságadoallis.
Áššegirjjit

./.
./.

-

Luohttemeahttunvuohta Sámedikki stivra vuostá
Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; luohttemeahttunvuohta Sámedikki
Politihkalaš jođiheami vuostá

Bellodat Samerna lea guođđán luohttemeahttunvuohta Sámedikki stivra vuostá.
Bellodagat Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti ja Mijjen Geaidnu lea guođđán
luohttemeahttunvuođa lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi, Sámeskuvlastivrra, várre
ságadoalli ja čađahit válgga Sámedikki ságadoallis.
_______________
Sátnejođiheaddji dieđiha proposišuvnnaortnega.
Sátnejođiheaddji boahtá álggus geahččalit Samerna, Sámiid Riikkabellodaga, Guovssonásti
ja Min Geainnu Luohtemeahttunvuođa stivrra vuostá
Dan maŋŋil geahččaluvvo Sámiid Riikkabellodaga, Guovssonásti ja Mijjen Geainnu
luohttemeahttunvuohta lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi, Sámeskuvlastivrra, várre
ságadoalli gohččosa.
Maŋemusat geahččaluvvo Sámiid Riikkabellodaga, Guovssonásti ja Mijjen Geainnu
luohttemeahttunvuohta Sámedikki ságadoalli vuostá.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut luohttemeahttunvuođa
stivrra vuostá.
Dan guhte doarju luohttemeahttunvuođa stivrra vuostá vástida juo ja dan guhte ii doarjjo
dan vástida ii.
Rabas jienasteamis šaddet 14 juo-jiena, 17 ii-jiena. Sámediggi lea dáinna hilgun
luohtemeahttunvuođa stivrra vuostá.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut luohttemeahttunvuođa
lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi, Sámeskuvlastivrra ja maid várre ságadoalli gohččosa.

Justerarens sign
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§ 26

Válgaáššit – joatkka

§ 26.4

Luohttemeahttunvuohta Sámedikki stivrra, lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi
Sámeskuvlastivrra, várreságadoalli gohččosa vuostá ja maid čađahit válgga
Sámedikki ságadoallis - joatkka
Dan guhte doarju luohttemeahttunvuođa lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi,
Sámeskuvlastivrra ja maid várre ságadoalli gohččosa vuostá vástida juo ja dan guhte ii doarjjo
dan vástida ii.
Rabas jienasteamis addot 12 juo-jiena, 17 ii-jiena ja 2 guorus jiena. Sámediggi lea dáinna hilgun
luohttemeahttunvuođa lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi, Sámeskuvlastivrra ja maid
várre ságadoalli gohččosa vuostá.

Mona Persson sátnejođiheaddji
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut luohttemeahttunvuođa
Sámedikki ságadoalli vuostá ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun luohttemeahttunvuođa
Sámedikki ságadoalli vuostá.

Sámediggi mearrida čuovvovaččat
ahte

hilgut luohttemeahttunvuođa stivrra, lávdegottiid, Sámefoandda, nuoraidráđi,
Sámeskuvlastivrra ja maid várre ságadoalli gohččosa vuostá.

ahte

hilggut gáibadusa ođđasit válljet Sámedikki ságadoalli.

Justerarens sign
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Valärenden – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 26.4

Misstroende mot Sametingets styrelse, nämnderna, Samefonden, ungdomsrådets,
Sameskolstyrelsen, vice ordförandens uppdrag samt genomföra val
av Sametingets ordförande
Dokument

./.
./.

-

Från Samerna; riktad misstroende mot Sametingets styrelse
Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Sametingets
Politiska ledning

Partiet Samerna har inlämnat riktad misstroende mot Sametingets styrelse.
Partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geaidnus har inlämnat misstroende
mot nämndernas, Samefondens, ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens, vice ordförandenas
uppdrag samt genomföra val av Sametingets ordförande.
_______________

Ordföranden meddelar propositionsordningen.
Ordföranden kommer först pröva Samerna, Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och
Min Geaidnus misstroende mot styrelsen
Därefter prövas Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geaidnus misstroende mot
nämndernas, Samefondens, ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens samt vice ordförandenas
uppdrag.
Sist prövas Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geaidnus misstroende mot
Sametingets ordförande.
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för misstroende mot styrelsen.
Den som stöder misstroende mot styrelsen svarar ja och den som inte stöder det svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 14 ja-röster och 17 nej-röster. Sametinget har således förkastat
misstroendet mot styrelsen.
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för misstroende mot nämndernas,
Samefonden, ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens samt vice ordförandenas uppdrag.
Den som stöder misstroende mot mot nämndernas, Samefonden, ungdomsrådets,
Sameskolstyrelsens samt vice ordförandenas uppdrag svarar ja och den som inte stöder det
svarar nej.

Justerarens sign
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Valärenden – forts.

§ 26.4

Misstroende mot Sametingets styrelse, nämnderna, Samefonden, ungdomsrådets,
Sameskolstyrelsen, vice ordförandens uppdrag samt genomföra val
av Sametingets ordförande – forts.
Vid öppen omröstning avges 12 ja-röster, 17 nej-röster samt 2 blanka. Sametinget har således
förkastat misstroendet mot nämndernas, Samefonden, ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens
samt vice ordförandenas uppdrag.

Mona Persson ordförande
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för misstroende mot Sametingets
ordförande och finner att Sametinget förkastat misstroendet mot Sametingets ordförande.

Sametinget beslutar således
att

förkasta misstroendet mot styrelsen, nämndernas, Samefonden, ungdomsrådets,
Sameskolstyrelsens, vice ordförandenas uppdrag.

att

förkasta yrkandet om nyval av Sametingets ordförande.

Justerarens sign
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Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 27

Interpellašuvdna ja vástádus
-

Interpellašuvnnat ja vástádusat § 27
______________

1. Lars Miguel Utsi ovddidan
- Angående neddragningar i förvaltningens budget
_______________________

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli evttoha bidjat interpellašuvnna ja vástádusa áššebáhpiriidda.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut ságadoalli evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha ságadoalli evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjat interpellašuvnna ja vástádusaid áššebáhpiriidda.
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Daniel Holst Vinka ordförande

§ 27

Interpellation och svar
-

Interpellationer och svar §27
______________

1. av Lars Miguel Utsi
- Angående neddragningar i förvaltningens budget
_______________________

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

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

lägga interpellationen och svaren till handlingarna.
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Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 28

Mošuvnnaid dieđiheapmi
Áššegirjjit
- Mošuvnnaid dieđiheapmi

Sámediggi mearrida
./.

§ 29

ahte

dohkkeha mošuvnna mildosis mat leat dieđihuvvon dievasčoahkkimis,

ahte

mošuvdna ovddiduvvojit stivrii ášševálbmema váste.

Loahpaheapmi
Ságadoalli loahpaha čoahkkima 2022-06-02, dii 17.20.

Justerarens sign
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Daniel Holst Vinka ordförande

§ 28

Anmälan av motioner
Dokument
- Anmälan av motioner

Sametinget beslutar

./.

§ 29

att

godkänna motionen enligt bilaga som är anmälda till plenum,

att

motionen överlämnas till styrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2022-06-02, kl 17.20.

Justerarens sign
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