ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:3
Sámediggi
Sametinget
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
§§ 30 - 43
2022-10-25--27
Syöldate/Skellefteå

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Baiki ja áigi /Plats och tid

Scandic Skellefteå, Syöldate/Skellefteå
2022-10-25; kl 13.30 – 17.45
2022-10-26; kl 08.30 – 16.45
2022-10-27; kl 08.30 - 17.40

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ledamöter enligt bilagda uppropslistor
Lahtut nammačuorvunlisttuid mielde

Iežá oasseváldi /Övriga deltagande

Siri Persson, čálli/ sekreterare
Miliana Baer jorgaleaddji/översättare

Paragráfat /Paragrafer

§§ 30 - 43

Dárkkisteaddji/ Utses att justera

Paulus Kuoljok, Agneta Rimpi, Káren-Ann Hurri

Vuolláičallosat
Underskrifter
čálli
sekreterare

jorgaleaddji
översättare

Justerarens sign

Siri Persson

Miliana Baer

sátnejođiheaddji
ordförande

Daniel Holst Vinka

§§ 30 - 43

dárkkisteaddji
justerare

Biehtjes Nils-Biehtara, Jånni Pavlus
(Paulus Kuoljok)

§§ 30 -40.2, 40.3-43

dárkkisteaddji
justerare

Agneta Rimpi

§§ 30 - 43

dárkkisteaddji
justerare

Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann
(Káren-Ann Hurri)

§§ 36, 40.1-40.2
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enlig anslag.

Orgána /Organ

Sámediggi/Sámedigge/Saemiedigkie/Sametinget

Čoahkkinbeaivemearri/Sammanträdesdatum

2022-10-25--27

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 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 30

Rahpan
Sátnejođiheaddji Daniel Holst Vinka rahpá čoahkkima.

§ 31

Lahtuid nammačuorvun

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 1 mielde, 2022-10-25, dii 13.30
31 lahtu leat sajis.

Pávva Pittja čohkká lahtu Marita Stinnerbom sajis
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HannaSofe čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Ulla-Karin Sarri sajis
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Anders Svonni čohkká lahtu Marku Lásse Ovlá Márja Marjanne sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Katarina Lövgren čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Peter Holmqvist čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 30

Öppnande
Ordförande Daniel Holst Vinka öppnar sammanträdet.

§ 31

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2022-10-25, kl 13.30.
31 ledamöter är närvarande.

Pávva Pittja ersätter ledamoten Marita Stinnerbom
Hanna-Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Ulla-Karin Sarri
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Anders Svonni ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Katarina Lövgren ersätter ledamoten Karin Vannar
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Johan Hedemalm

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka sagadoalli

§ 32

Guovtti dárkkisteaddji válljen
Veronika Håkansson evttoha Agneta Rimpi dárkkisteaddjin.
Marianne Gråik evttoha biehtjes Nils-Biehtara, Jånni Pavlus dárkkisteaddjin.
Sámediggi mearrida
ahte

válljet Agneta Rimpi ja Nils-Biehtara, Jånni Pavlus dárkkisteaddjin.

Gieđahallan § 32 álgá fas; 2022-10-27, dii 08.40.
Johanna Njaita evttoha Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann darkkisteaddjin go Biehtjes
Nils-Biehtara Jånni Pavlus ii leat sajis.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna Johanna Njaita evttohusa dárkkisteaddjin ja gávnnaha
ahte Sámediggi lea dohkkehan Johanna Njaita evttohusa dárkkisteaddjin. Go go Biehtjes NilsBiehtara Jånni Pavlus boahtá ruovttoluotta de son joatká dárkkistit.
Sámedgikki mearrida dáinna
ahte

nammadit Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann Hurri dárkkisteaddjin go Biehtjes NilsBiehtara Jånni Pavlus ii leat sajis.

Gieđdahllan § 32 dárkkistaddji válljen loahpahuvvui 2022-10-27, dii 08.40.
Gieđahallan § 40.1 álga fás; 2022-10-27, dii 08.40.

§ 33

Liigeáššit
Ii leat dieđihuvvon liige ášši, dáinna guđđet ášši.

Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir čohkká lahtu Johanna Njaita sajis
§ 35 Stivrra čilgehus gieđahallo 2022-10-25, dii. 13.50.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 32

Val av två justerare
Veronika Håkansson föreslår Agneta Rimpi
Marianne Gråik föreslår Paulus Kuoljok
Sametinget beslutar
att

utse Agneta Rimpi och Paulus Kuoljok till justerare.

Behandling av § 32 återupptas 2022-10-27; kl 08.40.
Johanna Njaita föreslår Káren-Ann Hurri till justerare när Paulus Kuoljok inte är på plats.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för Johanna Njaitas förslag om justerare
och finner att Sametinget godtagit Johanna Njaitas förslag om
justerare. När Paulus Kuoljok återinträder fortsätter han justera.
Sametinget beslutar således
att

utse Káren-Ann Hurri till justerare när Paulus Kuoljok inte är på plats.

Behandling § 32 val av justerare avslutas 2022-20-27; kl 08.40
Behandling av § 40.1 Motioner 2022-10-27, kl 08.40.

§ 33

Extra ärenden
Inget extra ärende anmäls, ärendet lämnas därmed.

Ingrid Inga ersätter ledamoten Johanna Njaita
§ 35 Styrelsens redovisning behandlas 2022-10-25, kl 13.50.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 34

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

Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan § 34 jelgii Sámediggeortnegis dollojuvvo
golggotmánu 26 b. 2022 dii 08.30 – 12.00.
______________
§ 20 Sámi oppalašpolitihkalaš digaštallan gieđahallo 2022-10-26, dii 08.30 – 12.00.
______________
Lilian Mikaelsson čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir čohkká lahtu Johanna Njaita sajis
Mihkkál Biera Jovna Ingá-Lisa HannaSofe čohkká lahtu Christina Åhrén sajis
Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Marianne Gråik sajis
Tomas Unga čohkká lahtu Marku Lásse Ovlá Márja Marjanne sajis
Anita Gimvall čohkká lahtu Marita Granström sajis
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
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

Justerarens sign

bidjat ášši áššebáhpiriidda.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 34

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

Den samisk allmänpolitiska debatten enligt § 34 Sametingsordningen äger rum
den 26 oktober 2022, kl 08.30 – 12.00.
______________
Behandling av § 20 Samisk allmänpolitisk debatt 2022-10-26, kl 08.30 – 12.00.
_______________
Lilian Mikaelsson ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Ingrid Inga ersätter ledamoten Johanna Njaita
Hanna Sofie Utsi ersätter ledamoten Christina Åhrén
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
Tomas Unga ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Anita Gimvall ersätter ledamoten Marita Granström
Naadja Östergen ersätter ledamoten Torkel Stångberg

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

Justerarens sign

lägga ärendet till handlingarna.

9 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 35.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii

./

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28-29, § 160.5.1
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 198.1
- Stivrra čilgehus áigodagas cuoŋománnu– čakčamánnu 2022

Stivrra mearridii čakčamánu 28 -29 b 2022, § 160.5.1
ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golgotmánu 4 b.

Stivra mearrida
ahte

bidjá stivrra čilgehusa ovdan dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjá stivrra čilgehusa áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
____________
§ 35 Stivrra čilgehus gieđahallo 2022-10-25, dii. 13.50.
Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis
Fia Kaddik čohkká lahtu Nils Johan Labba sajis
Čoahkkin botkejuvvo 2022-10-25 kl 17.45 – 2022-10-26 kl 08.30.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 35

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii – joatkka.

§ 35.1

Stivrra čilgehus dievasčoahkkimii – joatkka.

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 2 mielde, 2022-10-26, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Heaikko Lásse Alfre Åsa čohkká lahtu Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat sajis
Pávva Pittja čohkká lahtu Marita Stinnerbom sajis
Jennie Granberg čohkká lahtu Jan Rannerud sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Ulla-Karin Sarri sajis
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Anders Svonni čohkká lahtu Marku Lásse Ovlá Márja Marjanne sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Katarina Lövgren čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis

§ 34 Sámi oppalašpolitihkalaš digaštalla gieđahallo gaskavahku golggotmánu 26 b. dii. 08.30 – 10.55.
§ 35 álggahuvvo 2022-10-26 dii. 10.55
Jan Rannerud boahtá fas sadjásis
Johanna Njaita boahtá fas sadjásis
Fia Kaddik čohkká lahtu Joná Gustu Nils Johan sajis
Sátnejođiheaddji dieđiha ahte dál ásahuvvo sárdnonáigi. Juohke lahttu fállo
sárdnonáiggi 4 minuvttain 3 gearddi juohke sáhkavurrui.
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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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 35.1

Styrelsens redovisning till plenum

./

Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 160.5.1
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 198.1
- Styrelsens redovisning för perioden april – september 2022

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 160.5.1
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsens redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

___________
§ 35 Styrelsens redovisning behandlas 2022-10-25 kl 13.50.
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemalm
Fia Kaddik ersätter ledamoten Nils Johan Labba
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 styrelsens redovisning till handlingarna.

Ajournering 2022-10-25 kl 17.45 – 2022-10-26 kl 08.30.

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 35

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 35.1

Styrelsens redovisning till plenum – forts.

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2022-10-26, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Åsa Blind ersätter ledamoten Àslat Simma
Pávva Pittja ersätter ledamoten Marita Stinnerbom
Jennie Granberg ersätter ledamoten Jan Rannerud
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Ulla-Karin Sarri
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Anders Svonni ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Katarina Lövgren ersätter ledamoten Karin Vannar
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemalm

§ 34 Samisk allmänpolitiskt debatt behandlas onsdag 26 oktober kl 08.30 – 10.55.
§ 35 återupptas 2022-10-26 kl 10.55
Jan Rannerud återinträder
Johanna Njaita återinträder
Fia Kaddik ersätter ledamoten Nils Johan Labba
Ordföranden meddelar att talartid införs från och med nu. Varje ledamot erbjuds
en talartid på 4 minuter 3 gånger per inlägg .
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 nämndernas redovisningar till handlingarna.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka.

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 35.2

Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii

./.

Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28-29, § 160.5.2
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 198.2
- Lávdegottiid čilgehusat

Stivrra mearridii čakčamánu 28 -29 b 2022, § 160.5.2
ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golgotmánu 4 b.

Stivra mearrida
att

čuoččuhit ahte Sámefoandda ii leat guođđán čilgehusa.

ahte

bidjá lávdegottiid čilgehusaid ovdan dievasčoahkkimii.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjá lávdegottiid čilgehusaid áššebáhpiriidda.

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
_______________

Marita Granström boahtá fas sadjásis
Christina Åhrén boahtá fas sadjásis
Marianne Gråik boahtá fas sadjásis
Jennie Granberg čohkka lahtu Martin Lundgren sajis

Ságadoalli dieđiha ahte Sámediggeortnega § 88 jelgii galgá sámeálbmot oažžut vejolašvuođa
divvut jearaldagaid dievasčoahkkimiin dallego Sámediggi gieđahallá jahkečilgehusa ja
bušeahta.
Sámeálbmoga jearahallanbodda lea dieđihuvvon gaskavahku golggotamánu 26 beaivvi dii
14.00
Ságadoalli dieđiha ahte § 36 Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái ja
sámeálbmoga jearahallanbodda dollo dál.
Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 35

Stivrra ja lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka.

§ 35.2

Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii - joatkka

Áššegieđahallan áššis § 35.2 Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii botkejuvvo
2022-10-26; dii 14.00
Čilgehus áššiin § 36 Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái
2022-10-26, kl 14.00.
Sámeálbmoga jearahallanbodda 2022-10.-26 dii 14.03 – 14.05.
Gieđahallan áššis § 35.2 Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii, álgá fas 2022-10-26 dii 14.05.
__________

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.

Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat boahtá fas sadjásis
Joná Gustu Nils Johan boahtá fas sadjásis
Heaikko Lásse Álfre Åsa čohkká lahtu Hurri Ánte Per-Ánte Káren-Ann sajis
Anita Gimvall čohkká lahtu Veronika Håkansson sajis
Carola Fjällström čohkká lahtu Marie Persson Njajta sajis
Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir ersätter čohkká lahtu Johanna Njaita sajis

Justerarens sign
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§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 35.2

Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
. Styrelseprotokoll 2022-09-28—19, § 160.5.2
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 198.2
- Nämndernas redovisningar

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 160.5.2
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Styrelsen beslutar
att

konstatera att Samefonden inte inlämnat redovisning,

att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Marita Granström återinträder
Christina Åhrén återinträder
Marianne Gråik återinträder
Jennie Granberg ersätter ledamoten Martin Lundgren

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 26 oktober 2022, kl 14.00
Ordföranden meddelar att redovisning § 36 Preliminära budgetramar för budgetåret 2023
samt sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
Behandling av ärendet § 35.2 Nämndernas redovisningar till plenum avbryts
2022-10-26; kl 14.00.
Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 35

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 35.2

Nämndernas redovisningar till plenum
Redovisning av ärendet § 36 Preliminära budgetramar för budgetåret 2023
2022-10-26, kl 14.00.
Sameallmänhetens frågestund 2022-10-26, kl 14.03 – 14.05
Behandling av ärendet § 35.2 Nämndernas redovisningar till plenum, återupptas
2022-10-26, kl 14.05.
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.

Áslat Simma återinträder
Nils Johan Labba återinträder
Åsa Blind ersätter ledamoten Káren-Ann Hurri
Anita Gimvall ersätter ledamoten Veronika Håkansson
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Ingrid Inga ersätter ledamoten Johanna Njaita
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§ 36

Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái
Áššegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28, § 161.2

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mearridit čuovvovaš bušeahttarámmaid Sámediggái 2023- bušeahttajahkái:

3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
ap.3 Sámefoanda

60 676 tkr
1 500 tkr

1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii

22 878 tkr

1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
ap.2 Boazoealáhusa ovdánahttin
7.1 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap.12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja eanadikkiide
ap.14 sámi giellaguovddáš
ap.15 našuvnnalaš unnitloguid neahttasiidu

125 915 tkr

3 200 tkr
28 050 tkr
10 000 tkr
2 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit detáljabušeahta,

ahte

mearridit loahpalaš bušeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabušeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2023.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
____________________
Ságadoalli dieđiha ahte Sámediggeortnega § 88 jelgii galgá sámeálbmot oažžut vejolašvuođa
divvut jearaldagaid dievasčoahkkimiin dallego Sámediggi gieđahallá jahkečilgehusa ja
bušeahta.
Sámeálbmoga jearahallanbodda lea dieđihuvvon disdaga golggotamánu 26 beaivvi dii 14.00
Ságadoalli dieđiha ahte § 36 Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái ja
sámeálbmoga jearahallanbodda dollo dál.
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Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái - joatkka
Áššegieđahallan áššis § 35.2 Lávdegottiid čilgehusat dievasčoahkkimii botkejuvvo
2022-10-26; dii 14.00
Čilgehus áššiin § 36 Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái
2022-10-26, kl 14.00.
Sámeálbmoga jearahallanbodda 2022-10.-26 dii 14.03 – 14.05.
Gieđahallan áššis § 36 Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái, álgá fas
2022-10-26 dii 15.55.

/.

Anders Kråik ovddida rievdadusevttohusa mildosis.

./.

Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir ovddida rievdadusevttohusa mildosis.

Veronika Håkansson boahtá ruovttoluotta
./.

Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel ovddida lasseevttohusa mildosa jelgii.
Biehtjes Nils-Biehtara Jånni Pavlus evttoha rievdaduvvon ortnega. Botket dán ášši ihttážii ja
joatkit áššelisttuin.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Biehtjes Nils-Biehtara Jånni
evttohusa rievdaduvvon ortnega birra ja gávnnaha ahte Sámediggi mearridan nu,

Áššegieđahallan § 35 gaskkalduhtto 2022-10-26, dii 16.20
Gieđahallan § 35 álgá fas; 2022-10-27, dii 08.40
Ságadoalli dieđiha ahte dál ásahuvvo sárdneáigi. Juohke lahttu ožžo sárdnoáiggi 4 minuvttain
juohke sáhkavurrui, 3 gearddi
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de leat golbma lasseevttohusa
Lavu Doamma ja Bejuka Gunna Ingira Ingir, Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel
ja vel Anders Kråik ja Mikael Jakobsson.
Ságadoalli dieđiha ahte geahččala álggus stivrra evttohusa ja dan maŋŋil lasseevttohusaid
ovtta ja ovtta.
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Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái - joatkka
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut Lavu Doamma ja Bejuka
Gunna Ingira Ingir lasseevttohusa.ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan Lavu Doamma
ja Bejuka Gunna Ingira Ingir lasseevttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela
Lars Miguel lasseevttohusa ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Mihkkal Biera Lásse Per
Mikaela Lars Miguel liigeevttohusa.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel evttohusa vástida juo, ja son
guhte ii doarjjo vástida ii.
Rabas jienasteamis šaddet 14 juo-jiena, 16 ii-jiena ja okta guoros. Sámediggi lea dáinna hilgun
Mihkkal Biera Lásse Per Mikaela Lars Miguel lasseevttohusa.

Marita Stinnerbom dieđiha ahte Guovssonásti reservere mearrádusa vuostá Lars Miguel Utsi lasseevttohusa váras
Anders Kråik dieđiha ahte Samerna reservere mearrádusa vuostá.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut Anders Kråik evttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Anders Kråika lasseevttohusa.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju Anders Kråik evttohusa vástida juo, ja son guhte ii doarjjo vástida ii.
Rabas jienasteamis šaddet 14 juo-jiena, 16 ii-jiena ja okta guoros. Sámediggi lea
lea hilgun Anders Kråik lasseevttohusa.
Anders Kråik dieđiha ahte Samerna reservere čálalaččat mearrádusa vuostá. Mielddus.
Marita Stinnerbom dieđiha ahte Guovssonásti reservere mearrádusa vuostá Anders Kråik lasseevttohusa váras
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Gaskaboddosaš bušeahttarámma 2023 bušeahttajahkái - joatkka

Sámediggi mearrida dáinna
ahte

mearridit čuovvovaš bušeahttarámmaid Sámediggái 2023- bušeahttajahkái:

3:1 Sámediggi
ap.1 Sámediggi
ap.3 Sámefoanda

60 676 tkr
1 500 tkr

1:2 Doarjja dábálaš kulturdoibmii
ap.5 Juolludus Sámi kultuvrii

22 878 tkr

1.22 Boazoealáhusa ovdánahttin
ap.2 Boazoealáhusa ovdánahttin
7.1 Našuvnnalaš unnitlogudoaimmat ja unnitlogut
ap.12 našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus
ap.13 stáhtadoarjja gielddaide ja eanadikkiide
ap.14 sámi giellaguovddáš
ap.15 našuvnnalaš unnitloguid neahttasiidu

125 915 tkr

3 200 tkr
28 050 tkr
10 000 tkr
2 200 tkr

ahte

gohččut stivrra mearridit detáljabušeahta,

ahte

mearridit loahpalaš bušeahttarámmaid ja ovdanbuktit detáljabušeahta
dievasčoahkkimis guovvamánus 2023.

ahte

3:1:s lasihit 1,8 milj ruvnnu budjeahttajahkái 2023
(oktiibuot juolludeapmi dásseárvogohččosii 5,4 milj ruvnnu 2002-2024).
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Daniel Holst Vinka ordförande
§ 36

Preliminära budgetramar för budgetåret 2023
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 161.2

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2023 enligt nedan:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden

60 676 tkr
1 500 tkr

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet
ap.5 Anslag Samisk kultur

22 878 tkr

1.22 Främjande av rennäringen
ap.2 Främjande av rennäringen
7.1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och regioner
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter

125 915 tkr

3 200 tkr
28 050 tkr
10 000 tkr
2 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2023.

Paragrafen justeras omedelbart

_____________________
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 26 oktober 2022, kl 14.00
Ordföranden meddelar att redovisning § 36 Preliminära budgetramar för budgetåret 2023
samt sameallmänhetens frågestund äger rum nu.
Behandling av ärendet § 35.2 Nämndernas redovisningar till plenum avbryts
2022-10-26; kl 14.00.
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Preliminära budgetramar för budgetåret 2023- forts.
Redovisning av ärendet § 36 Preliminära budgetramar för budgetåret 2023
2022-10-26, kl 14.00.
Sameallmänhetens frågestund 2022-10-26, kl 14.03 – 14.05
Behandling av ärendet § 36 preliminära budgetramar för budgetåret 2023, återupptas
2022-10-26, kl 15.55.

./.

Anders Kråik, lämnar ändringsförslag enligt bilaga.

./.

Ingrid Inga lämnar tilläggsanslag enligt bilaga.

Veronika Håkansson inträder
./.

Lars Miguel Utsi lämnar ändringsförslag enligt bilaga.

Paulus Kuoljok föreslår ändrad turordning. Att ajournera detta ärende till i morgon och
fortsätta i föredragningslistan.
Ordföranden ställer proposition för bifall till Paulus Kuoljoks förslag om ändrad
turordning och finner att Sametinget beslutat så.
Behandling av § 35 avbryts 2022-10-26, kl 16.20
Behandling av § 35 återupptas 2022-10-27, kl 08.40.
Ordföranden meddelar att talartid införs från och med nu. Varje ledamot erbjuds
en talartid på 4 minuter 3 gånger per inlägg.
Ordföranden förklarar debatten avslutat.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns tre tilläggsförlsag från
Ingrid Inga, Lars Miguel Utsi samt Anders Kråik och Mikael Jakobsson.
Ordförande meddelar att styrelsens förslag prövas först och därefter tilläggsförslagen
var för sig.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner att
Sametinget godtagit styrelsens förslag.
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Preliminära budgetramar för budgetåret 2023- forts.
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för Ingrid Ingas tilläggsförslag
och finner att Sametinget godtagit Ingrid Ingas tilläggsförslag
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Lars Miguel Utsis tilläggsförslag
Och finner att Sametinget förkastat Lars Miguel Utsis tilläggsförslag.
Votering begärs.
Den som stöder Lars Miguel Utsis förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 14 ja-röster, 16 nej-röster samt en blank röst. Sametinget har
därmed förkastat Lars Miguel Utsis tilläggsförslag.

Marita Stinnerbom meddelar att Guovssonásti reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Miguel Utsis
tilläggsförslag
Anders Kråik meddelar att Samerna reserverar sig mot beslutet
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Anders Kråiks tilläggsförslag
Och finner att Sametinget förkastat Anders Kråiks tilläggsförslag.
Votering begärs.
Den som stöder Anders Kråiks förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 14 ja-röster, 16 nej-röster samt en blank röst. Sametinget har
därmed förkastat Anders Kråiks tilläggsförslag.
Anders Kråik meddelar att Samerna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom meddelar att Guovssonásti reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Kråiks
tilläggsförslag
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Preliminära budgetramar för budgetåret 2023- forts.

Sametinget beslutar således
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2023 enligt nedan:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden

60 676 tkr
1 500 tkr

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet
ap.5 Anslag Samisk kultur

22 878 tkr

1.22 Främjande av rennäringen
ap.2 Främjande av rennäringen
7.1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och regioner
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter

125 915 tkr

3 200 tkr
28 050 tkr
10 000 tkr
2 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2023,

att

i 3:1 Sametinget lägga till 1.8 milj. Kronor för budgetåret 2023
(totalt uppgår anslag för jämställdsuppdraget till 5.4 milj kr 2022-2024).
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§ 37

Sirdit dievasčoahkkináiggi vahkku 21:s vahkku 22:ii 2023
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-11-30—12-02, § 34
- SPR ráđđi 2022-05-19, ášši 06/2022
- Stivabeavdegirji 2022-09-28—29, § 168

Sámediggi mearridii skábmamánu 30 b – juovlamánu 2 b 2021, § 34 ee.
ahte

ahte
….
ahte

mearridit čuovvovaš dievasčoahkkinplána 2022 - 2025:
2022

vahkku 8 guovvamánu 22-24 b
vahkku 22 miessemánu 31 b – geassemánu 2 b
vahkku 43 golggotmánu 25-27 b

2023

vahkku 8 guovvamánu 21 -23 b
vahkku 21 miessemánu 23-25 b
vahkku 47 skábmamánu 21 -23 b

Staare
Julevu
Ubmeje

jagi 2023 dievasčoahkkimat galget leat čuovvovaš guovlluin: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
muhtun 2023-2025 jagiid dievasčoahkkinvahkkuin ja –báikkiin sirdojit nu ahte dollojit
seamma vahkku go parlamentarihkkárkonferánsa,
,

ahte

delegeret stivrii vai dat ekonomiija vuođul mearrida dievasčoahkkinbáikkiid dain
guovlluin mat leat mearriduvvon,

ahte

stivra dieđiha čavčča dievasčoahkkimis jagi ovdal gos boahttevaš jagi
dievasčoahkkimat galget leat,
___________________

Jåhkåmåhkejulggaštusas mii dohkkehuvvui 2005:s, celko ahte juohke goalmmát jagi galgá
dollot parlamentarihkkárkonferánsa. Pandemiija geažil maŋiduvvui 2020
parlamentarihkkárkonferánsa miessemánu 19 beaivái 2022.
SPR ságadoalliámmát ja ovddasvástádus lágidit parlamentarihkkárkonferánssa manná vuoruid
mielde Sámedikkiid gaskka, ja dássožii leat parlamentarihkkárkonferánssat leamaš dollon
seamma jagi go iešguđet Sámedikkis lea leamaš SPR ságadoalliámmát ja ovddasvástádus
čađahit konferánssa.
Vai fas boahtit rievttes čoahkkinvuorrojohtui Jåhkåmåhkejulggaštusas 2005:s jelgii, ja Norgga
ja Ruoŧa sámediggeválggaid ektui, de lea heivvoleamos doallat boahtte
Justerarens sign
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Sirdit dievasčoahkkináiggi vahkku 21:s vahkku 22:ii 2023 - joatkka
parlamentarihkkárkonferánssa 2023:s. Maŋŋel ráđđádeami Norgga ja Suoma Sámedikkiiguin
de leat gávnnahan ahte vahkku 22 heive buohkaide čađahit parlamentarihkkárkonferánssa.
Miessemánu 19 b mearridii Sámi parlamentáralaš ráđđi ahte boahtte
parlamentarihkkárkonferánsa dollojuvvo Ruoŧa beal Sámis vahkku 22.
Ruhtadili, logistihka ja čoahkkinlanjaid dáfus lea vuohkkaseamos lágidit parlamentarihkkárkonferánssa dievasčoahkkima oktavuođas ja seamma báikkis ja hoteallas
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

maŋidit dievasčoahkkima vahkku 21 vahkku 22:ii 2023:s,

ahte

dievasčoahkkin ja parlamentarihkkariid konferánsa lea miessemánu 28 beaivvis
gitta geassemánu 2 beaivi 2023.

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

maŋidit dievasčoahkkima vahkku 21 vahkku 22:ii 2023:s,

ahte

dievasčoahkkin ja parlamentarihkkariid konferánsa lea miessemánu 28 beaivvis
gitta geassemánu 2 beaivi 2023.
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Daniel Holst Vinka ordförande

§ 37

Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 34
- SPR råd 2022-05-19, sak 06/2022
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 168

Sametinget beslutade den 30 november – 2 december 2021, § 34 bl a
att

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

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,
___________________

Enligt Jokkmokksdeklarationen som antogs 2005 beslutades att det vart tredje år ska
hållas en parlamentarikerkonferens. På grund av pandemin parlamentarikerkonferensen
2020 framflyttats och ägde rum den 19 maj 2022.
SPR:s ordförandeskap och ansvaret för att arrangera parlamentarikerkonferensen roterar
mellan Sametingen och till dags dato har parlamentarikerkonferensen sammanfallit samtidigt
då respektive Sameting har ordförandeskapet i SPR och ansvaret för genomförande av
parlamentarikerkonferens
För att åter komma in i mötescykeln enligt Jokkmokksdeklarationen 2005 och med hänsyn
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Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023 – forts.
till kommande Sametingsval i Norge och Sverige är året 2023 att föredra för nästa parlamentarikerkonferens . Genomförande av parlamentarikerkonferens år 2023 har i samråd med
Sametingen i Norge och Finland kommit fram till att vecka 22 passar samtliga sameting.
Samisk Parlamentarisk råd beslutade den 19 maj att nästa parlamentarikerkonferens
äger rum på svensk sidan av Sápmi vecka 22.
Ur ekonomisk logistisk, och lokal synpunkt är det att föredra att parlamentarikerkonferensen
genomförs i samband med plenum på samma ort och samma hotell.
Styrelsen beslutar föreslå Sametinget besluta
att

plenum vecka 21 flyttas till vecka 22 år 2023,

att

plenum och parlamentarikerkonferensen äger rum under tiden 28 maj – 2 juni 2023.

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

plenum vecka 21 flyttas till vecka 22 år 2023,

att

plenum och parlamentarikerkonferensen äger rum under tiden 28 maj – 2 juni 2023.
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§ 38

Dievasčoahkkinbáikkit 2023
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-11-30—12-02, § 34
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29. § 169

Sámediggi mearridii skábmamánu 30 b – juovlamánu 2 2021, § 34
ahte

ahte

mearridit čuovvovaš dievasčoahkkinplána 2022 - 2025:
2022

vahkku 8 guovvamánu 22-24 b
vahkku 22 miessemánu 31 b – geassemánu 2 b
vahkku 43 golggotmánu 25-27 b

2023

vahkku 8 guovvamánu 21 -23 b
vahkku 21 miessemánu 23-25 b
vahkku 47 skábmamánu 21 -23 b

Staare
Julevu
Ubmeje

2023 jagi dievasčoahkkinguovllut galget leat: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
2024

vahkku 8 guovvamánu 20 - 22 b
vahkku 22 miessemánu 28 – 30 b
vahkku 47 skábmamánu 19 - 21 b

ahte

jagi 2024 dievasčoahkkimat galget dollot čuovvovaš guovlluin: Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland,

ahte

muhtun 2023-2025 jagiid dievasčoahkkinvahkkuin ja –báikkiin sirdojit nu ahte dollojit
seamma vahkku go parlamentarihkkárkonferánsa
,
2025

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

vahkku 47 skábmamánu 18 – 20 b

ođđa doaibmaáigodaga
rahpan
Giron

ahte

muhtun dievasčoahkkin 2023-2024 sáhttá dollot Stockholmmas riikkabeaivisttis,

ahte

delegeret stivrii vai dat ekonomiija vuođul mearrida dievasčoahkkinbáikkiid dain
guovlluin mat leat mearriduvvon,
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ahte

stivra dieđiha čavčča dievasčoahkkimis jagi ovdal gos boahttevaš jagi
dievasčoahkkimat galget leat,

ahte

okta dievasčoahkkin 2022-2025 doaibmaáigodagas biddjo Ångermanlandii.
_________________

Stivra mearrida
ahte

dievasčoahkkinbáikkit 2023:s leat;
vahkku 8

guovvamánu 21 – 23 b

Ubmeje

vahkku 22

miessemánu 28 b – geassemánu 2 b

Árvviesjávrrie

vahkku 47

skábmamánu 21 – 23 b

Ååre

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

bidjá 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
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§ 38

Sammanträdesorter för plenum 2023
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 34
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 169

Sametinget beslutade den 30 november – 2 december 2021, § 34
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,
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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.
____________

Styrelsen beslutar
att

sammanträdesorterna år 2023 för plenum är;
vecka 8

21 – 23 februari

i

Umeå

vecka 22

28 maj – 2 juni

i

Arvidsjaur

vecka 47

21 – 23 november

i

Åre

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

Justerarens sign

lägga informationen till handlingarna.

33 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka sagadoalli

§ 39

Riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiella logijahki IDIL 2022-2032
Áššegirjjit
- Giellalávdegotti beavdegirji 2020-01-30, § 10.2
- Giellalávdegotti beavdegirji 2020-03-17—18, § 18
- Giellalávdegotti beavdegirji 2020-11-18-19 § 90
- Stivrabeavdegirji 2021-06-16—17, § 96
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 140
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 193
Áššegieđahalli: Anita Kitok

Stivra mearridii geassemánu 16- 17 b 2021, § 96.1
ahte

doarjut evttohsas ahte álgoálbmotgiella logijagi IDIL 2022-2032 fáddá galgá leat
giellateknologiija ja mánáid ja nuoraid giella,

ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
______________

Diehtojuohkin barggu birra mii lea álggahuvvon giellateknologiijasuorggis.
Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 140
ahte

bidjat dieđuid áššebáhpiriidda.
__________________

Čoahkkáigeassu
Jagi 2019 loahpas mearridii ON váldočoahkkin ođđa resolušuvnna (A/RES/74/135) ON
álgoálbmotáššiid bistevaš foruma ávžžuhusaid vuođul, mas julggaštii áigodaga 2022-2032
eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijahkin (IDIL 2022-2032). Giellalogijahki lea
máilmmiviidosaš ovttasbargomekanisma man ulbmilin lea fuomášahttit eamiálbmotgielaid
kritihkalaš dili, ja mobiliseret eiseválddiid ja eará berošteddjiid gáhttet, ealáskahttit ja
ovddidit eamiálbmotgielaid.
Giellalogijagi oktavuođas leat Norgga beale, Ruoŧa beale ja Suoma beale sámedikkit
mearridan čađahit oktasaš sámi njunušprošeavtta giellateknologiijasuorggis, man ulbmilin
lea nannet sámegielaid sajádaga digitála máilmmis. Njunušprošeavttas háliidit sámedikkit
lasihit ja nannet sámegiel KORPUS-materiála, nannet sámi giellateknologiijabirrasa, bargat
oažžut sámegielaid stuorra teknologiijafitnodagaid buktagiidda, hábmet ehtalaš
njuolggadusaid sámi giellateknologiijii, ja doaibmat doarjjan eará eamiálbmogiidda
giellateknologalaš áššiin.
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Mijá tekno – IDIL2022-2032-njunušprošeakta
Áššeovddidus
Álggahus
Giella lea olbmo vuođđogálga, mii ovdánišgoahtá das rájes go olmmoš riegáda, ja čuovvu
olbmo olles eallima. Giela bokte mii gulahallat earáiguin, ja ovdanbuktit dovdduideamet,
jurdagiiddámet ja nieguideamet. Gielain mii doaibmat ovttas ja áddet máilmmi mii
birastahttá min, ja dan vehkiin olmmoš fievrrida sihke máhtu, historjjá, máilmmioainnuid,
jáhkuid ja árbevieruid, mat leat čohkkejuvvon ovddeš buolvvaid bokte. Gielas lea maiddái
mearkkašupmi olbmo identitehtii, ja dat muitala geat mii leat olmmožin.
Giella lea gulahallanvuohki mii gávdno buot olmmošlaš domeanain. Olbmuid
vejolašvuohta ja friddjavuohta geavahit iežaset giela lea eaktun sihke olbmuid
olmmošárvui, ovttaseallimii ja buresveadjimii, ja maiddái servvodaga nanaguoddevaš
ovdáneapmái. Gielain sáhttá maiddái hábmet ekonomalaš árvvuid ja ovdduid, mii fas
váikkuha sihke vejolašvuođaide, dutkamii, ovdáneapmái, teknologalaš fievrrideapmái ja
innovašuvdnii. Giela bokte mii hábmet boahtteáigámet.
Stuorra oassi máilmmi gielain leat áitatvuložat ja lea einnostuvvon ahte sullii 40% máilmmi
birrasiid 7000 gielas sáhttet jávkat. Eanaš oassi máilmmi áitojuvvon gielain leat
eamiálbmotgielat, mii mearkkaša ahte jus gielat jávket, de jávket maiddái dehálaš
máhttovuogádagat. Gielaid – eandalii eamiálbmotgielaid – jávkamis lea oktavuohta dasa,
ahte ollu eamiálbmogat leat vásihan struktuvrralaš vealaheami ja marginaliserema, mii lea
earret eará goaridan eamiálbmotgielaid. Ollu eamiálbmogiin leat váttisvuođat sihke
dálkkádatrievdamiid ja bággojohtimiid oktavuođas. Eamiálbmogiid árgabeaivái gullá
maiddái dat, ahte eai oaččo skuvlejumi ja ahte leat váilevaš resurssat. Ollu
eamiálbmotguovlluin dáhpáhuvvá maiddái dat, ahte váhnemat ja boarrásat eai sáhte
fievrridit giela mánáidasaset, ja ahte eamiálbmogiid gielat eai šat adnojuvvo beaivválaš
giellan. Lea danin stuorra dárbu gáhttet, ealáskahttit ja ovddidit eamiálbmotgielaid miehtá
máilmmi.
Dađi mielde go máilbmi ovdána, de giella čuovvu servvodatovdáneami. Maŋimuš
logijagiid áigge lea giellateknologiija ja digitaliseren ovdánan sakka.
Giellateknologiijamáilbmi fállá iešguđegelágan reaidduid ja veahkkeneavvuid, mat
álkidahttet giellageavaheami. Dattege lea nu, ahte ollu gielain, erenoamážit
eamiálbmotgielain, eai leat seamma eavttut ja vejolašvuođat ovdánit seamma láhkái go
eanetlogugielain. Go geahččá máilmmiviidosaččat, de vuollel 100 gielas leat
giellateknologalaš reaiddut main lea iešguđegelágan kvalitehtadássi, vuollel 10 gielas leat
viehka ollu reaiddut, ja dušše eaŋgalasgielas leat ollu giellateknologalaš reaiddut. Sullii
98% máilmmi gielain eai leat bálljo giellateknologalaš reaiddut. Dát dagaha digitálalaš
juogu, mas muhtun gielaide fállojuvvojit buoret vejolašvuođat ja eavttut sihke oidnot ja
geavahuvvot servvodagas. Dát digitálalaš juohku dagaha maiddái dan, ahte gielat main eai
leat digitálalaš reaiddut, sáhttet jávkat ollásit.
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IYIL2019 ja IDIL 2022-2032
Jagi 2016, ON jahkásaš váldočoahkkimis, mearridii váldočoahkkin resolušuvnna
(A/RES/71/178), mas julggaštii jagi 2019 eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš jahkin
(IYIL2019), ON álgoálbmotáššiid bistevaš foruma ávžžuhusaid vuođul. Eamiálbmotgielaid
riikkaidgaskasaš jagi (IYIL2019) ulbmilin lei čalmmustahttit eamiálbmotgielaid
máilmmiviidosaččat ja loktet daid váttisvuođaid maid eamiálbmogat vásihit earret eará sin
gielaid oktavuođas. Eamiálbmotgielaid jagi 2019 loahpas lágidii UNESCO riikkaidgaskasaš
eamiálbmotkonferánssa LT4All (Language Technologies for all).
Eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš jagi 2019 oktavuođas oaivvildedje eamiálbmogat ahte
jahki ii leat doarvái gielaid loktemii, ja ávžžuhedje guhkidit áigodaga. Jagi 2019 loahpas
julggaštii ON váldočoahkkin ođđa resolušuvnna (A/RES/74/135) ON álgoálbmotáššiid
bistevaš foruma ávžžuhusaid vuođul, mas julggaštii áigodaga 2022-2032
Eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijahkin (IDIL 2022-2032). IDIL 2022-2032
julggašteapmi lei maiddái okta IYIL2019 váldobohtosiin.
Eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijagi 2022-2032 (IDIL 2022-2032) ulbmilin lea joatkit
IYIL2019 bargovugiiguin, joatkit fuomášahttit eamiálbmotgielaid kritihkalaš dili, ja
mobiliseret eiseválddiid ja eará berošteddjiid gáhttet, ealáskahttit ja ovddidit
eamiálbmotgielaid. Riikkaidgaskasaš logijahki lea dehálaš ovttasbargomekanisma mainna
lokte diđolašvuođa dihto máilmmiviidosaš fáddái – dán oktavuođas eamiálbmotgielaide –
ja mobilisere iešguđetge aktevrraid oktasaš doaimmaide. Eamiálbmotgielaid
riikkaidgaskasaš logijahki fállá erenoamáš vejolašvuođa ovttasbargat ovdánahttit politihka,
sihkkarastit doaibmabijuid joatkevašvuođa (kontinuitehta) ja oktavuođa, ovddidit
iešguđetge aktevrraid gaskasaš ovttasbarggu, veahkkin duohtandahkat
olmmošvuoigatvuođaid, ja álggahit dárbbašlaš doaibmabijuid doarjut ja nannet
eamiálbmotgielaid miehtá máilmmi.
Jagi 2021 leat eamiálbmogat ovttas UNESCO:in hábmen oktasaš globála doaibmaplána
eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijagi várás (eaŋg. The Global Action Plan of the
International Decade of Indigenous Languages). Globála doaibmaplána ovdanbuktá
doaibmabijuid vuođđoprinsihpaid buot berošteddjiid várás, ja ovdanbuktá áigodaga
rámmavuogádaga, implementerema, goziheami, evaluerema ja stivrenstruktuvrraid.
Globála doaibmaplána ulbmilin lea oažžut nana ja joatkevaš ovttasbarggu
máilmmiviidosaččat nu, ahte olahit positiivvalaš váikkuhusaid ja sosiála rievdadusaid mat
vuhtiiváldet eamiálbmogiid ja eamiálbmotgielaid. Doaibmaplána okta váldočuoggáin lea
nannet dan, ahte giellateknologiija lea olámuttus maiddái eamiálbmogiidda.
Doaibmaplánas oassin lea maiddái dat, ahte galget čađahuvvot njunušprošeavttat mat
nannejit eamiálbmogiid diliid miehtá máilmmi.
Sámi giellateknologiija
Jagi 2001 ásahuvvui Giellatekno – Romssa universitehta sámi giellateknologiijaguovddáš.
Giellatekno lea spesialiseren sámegielaid ja eará sirkumpolára- ja minoritehtagielaid
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giellateknologiijii ja dutkamii. Jagi 2005 ásahuvvui fas Divvun, mii fas ráhkada
korrekturreaidduid ja giellateknologiija sámegielaide ja eará eamiálbmot- ja
minoritehtagielaide. Giellatekno ja Divvun leat leamaš guovddážis sihke ovddideamen ja
dutkamin sámi giellateknologiija.
Dál gávdnojit sámegielaide earret eará neahttasátnegirjjit, čállindárkkistanreaiddut
(divvunprográmma), boallobeavddit (dihtorii ja telefovnnaide), hupmansyntesa
(davvisámegielas), giellaoahppoprográmmat, jorgalanmuitu (sámegielaid ja eará gielaid
gaskka), jorgalanprográmma (davvisámegielas dárogillii, davvisámegiela ja julevsámegiela
gaskka, ja davvisámegiela ja anárašgiela gaskka). Lea stuorra dárbu nannet sámi
giellateknologiija nu, ahte ráhkaduvvojit eanet sámi giellateknologalaš reaiddut mat álkidit
sámegielaid geavaheami digitála máilmmis.
Árvvoštallan
Njunušprošeakta
Norgga beale, Suoma beale ja Ruoŧa beale sámedikkit leat ovttas válljen čuovvulit
giellalogijagi nu, ahte lágidit oktasaš doaimmaid ja strategiijaid sámegielaid ovddideamis.
Giđđat 2021 lágidedje sámedikkit oktasaš digitála bargobáji masa ledje bovden sámi
dutkanásahusaid ja nuoraidorganisašuvnnaid. Bargobáji ulbmilin lei gullat makkár
dárbbut sámi servvodagas leat sámegielaid hárrái, ja gávdnat vejolaš fáttá(id) oktasaš sámi
njunušprošektii. Fáttát mat čielgasit deattuhuvvoje bargobájis ledje giellateknologiija ja
mánáid- ja nuoraidgiella.
Norgga beale Sámedikki ráđđi (23.3.21, áššis 049/21), Suoma beale Sámedikki stivra
(20.5.21, áššis Sh 6 §, 6/2021) ja Ruoŧa beale Sámedikki stivra (16.–17.6.21, áššis § 96) leat
čuovvulan evttohusa ovttasbargat oktasaš sámi njunušprošeavtta (flag-ship prošeavtta)
oktavuođas, ja leat maiddái mearridan ahte oktasaš sámi njunušprošeavtta fáddán leat
giellateknologiija ja mánáid- ja nuoraidgiella.
Sámedikkit leat ovttas válljen álggos álggahit njunušprošeavtta giellateknologiijasuorggis.
Giđđat 2022 lágidedje sámedikkit oktasaš giellateknologiijaseminára Mijá tekno Julevus,
masa bovdejedje sámi álbmoga searvat. Semináras ledje sihke logaldallamat,
panelaságastallan ja bargobádji, ja ulbmilin lei seminára bokte oažžut ovdan ja
konkretiseret sámi giellateknologalaš dárbbuid maiguin sámedikkit sáhttet ovttasbargat
giellalogijagi áigge. Ulbmilin lea álggahit oktasaš sámi njunušprošeavtta
giellateknologiijasuorggis mii fátmmasta buot sámegielaid. Seminára maŋŋel čoahkkanedje
sámedikkit ja čoahkkáigesse seminára bohtosiid. Sámedikkit hábmeje oktasaš strategiijaid
sámi giellateknologiijasuorggis, masa sámedikkit áigot áŋgiruššat čuovvovaš logijagi áigge.
Váilevaš teavsttat buot sámegielaide lea duođalaš, ja lea dárbu čohkket buot vejolaš
teavsttaid nu, ahte hukse buori korpusmateriála. Korpusmateriála lea digitála
teakstačoakkáldatmateriála mii doaibmá vuođđomateriálan go galgá ráhkadit
giellateknologalaš reaidduid, ja mii lea maiddái dehálaš sámegielaid dutkamis. Jus galgá
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sáhttit hábmet sámegiel giellateknologiijareaidduid, mat doibmet ja main lea ávki
sámegielaide, de dárbbašuvvo viiddis ja vuđolaš korpusmateriála. Lea dehálaš ahte sihke
čállojuvvon materiála ja jietnamateriála čohkkejuvvo nu, ahte sáhttá daid ávkkástallat
boahtteáiggi giellateknologalaš reaidduin ja maiddái dutkamis. Dan geažil atnet sámedikkit
dehálažžan čohkket nu ollu korpusmateriála go vejolaš, ja doaimmahit daid
Divvumii/Giellateknoi, vai lasihuvvojit sámegiel korpusii. Danin go sámegielat leat
morfologalaččat kompleaksa gielat, de dain leat maiddái earálágan dárbbut go máŋgga
eará gielas.
Sámedikkit árvvoštallet ahte lea dárbbašlaš nannet sámi giellateknologiijabirrasa. Divvun ja
Giellatekno (UiT Norgga árktalaš universitehtas) leat dán rádjái ráhkadan buriid reaidduid
maiguin lea leamaš stuorra ávki sámegielaide, ja eará eamiálbmotgielaide ja
unnitlogugielaide. Dattege lea dilli nu, ahte Giellateknos ja Divvumis eai leat doarvái
resurssat ja bargonávccat dustet buot daid dárbbuid mat sámi servvodagas leat. Jus galgá
sáhttit dustet giellateknologiijadárbbuid mat sámi servvodagas leat boahtteáiggis, de ferte
nannet sámi giellateknologiijabirrasa. Sámedikkit vurdet maiddái ahte stáhtat váldet
ovddasvástádusa ja nannejit sámi giellateknologiijabirrasa ja dainna lágiin dorjot
sámegielaid boahtteáiggi.
Stuorra teknologiijafitnodagat nugo Google, Microsoft, Apple ja earát, doaimmahit
giellateknologalaš reaidduid stuorát gielaide. Unnibuš gielat, nugo eamiálbmotgielat, eai
beasa dán márkanii. Stuorámus váttisvuohta lea dat, go stuorra teknologiijafitnodagain eai
leat rabas gáldokodat, mii mearkkaša dan ahte eará gielain ii leat vejolašvuohta beassat sin
reaidduide almmá sin lobi haga. Sámedikkit atnet stuorra vahágin dan, ahte unnibuš
gielaide eai fállojuvvo seamma eavttut ja vuolggasajit beassat ovddidit ja ovdánahttit
gielaid. Digitála gulahallan lea dominerejeaddji gulahallanvuohki dálá áigge, ja go unnibuš
gielat eai beasa dán domenii, de dat goariduvvojit. Dan geažil sámedikkit oaivvildit ahte
ferte bargat nu, ahte unnibuš gielat galget beassat ovdánit seamma láhkái go stuorát gielat,
ja unnibuš gielat galget beassat giellateknologiijamárkanii. Sámedikkit vurdet maiddái ahte
stáhtat áŋgiruššet dán áššis, ja ovddidit sámegielaid dárbbuid seamma láhkái go
majoritehtagielaid dárbbuid.
Sámedikkit atnet maiddái dehálažžan doarjut ja veahkehit eará eamiálbmogiid máilmmis.
Váilevaš giellateknologiija lea váttisvuohta maid eamiálbmogat miehta máilmmi vásihit, ja
man lea váttis iehčanassii čoavdit. Dan geažil lea dehálaš ahte eamiálbmogat ovttas
áŋgiruššet dás.
Dálá áigge lea giellateknologiija guovddáš veahkkeneavvu giellageavaheamis ja
giellaovdánahttimis. Giellateknologiija šaddá deháleabbon jagis nubbái, ja adnojuvvo dál
eaktun gielaid ceavzimii. Dattege giellateknologiijain ferte leat várrogas, go jus dat ovdána
boasttuláhkái ja boasttu eavttuiguin, dat sáhttá goaridišgoahtit gielaid. Sámegielat leat nu
hearkkes dilis, ahte ferte bures suokkardallat makkár čovdosat ráhkaduvvojit sámegielaid
várás. Heajos gielas ja heajos čovdosiin sáhttet leat nu ollu negatiivvalaš váikkuhusat, ahte
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dat goaridišgohtet giela ja dan ovdáneami. Dan geažil atnet sámedikkit dehálažžan
ráhkadit ehtalaš njuolggadusaid sámi giellateknologiija ovdáneami várás. Njuolggadusaid
ulbmilin lea válddahit sihke giellateknologalaš reaidduid ráhkadeami ja geavaheami.
Vai njunušprošeaktabarggus lea joatkevašvuohta (kontinuitehta), de ferte várret ruđaid
iešguđetge doaibmabijuid čuovvuleami várás. Danin sámedikkit fertejit jahkásaččat
árvvoštallat ekonomalaš rámmaid njunušprošeaktabargui, iešguđege sámedikki jahkásaš
bušeahttagieđahallamis. Juohke sámediggi galgá maiddái sáhttit álggahit doaibmabijuid
vaikke vel eará sámedikkiin ii leat vejolašvuohta searvat doaimmaide.
Norgga ráđđehus lea mearridan lagas ovttasbarggus Norgga beale Sámedikkiin riikkaid
gaskasaš álgoálbmotgielaid logijagi áigge. Norgga ráđđehus lea ovttas Norgga beale
Sámedikkiin ásahan nationála ovttasbargoforuma sihkkarastin dihtii ollislaš barggu
logijagiin. Sámedikkit oidnet dehálažžan, ahte maiddái Suoma ja Ruoŧa stáhtat galggašedje
ásahit ovttasbargoforumiid Suoma ja Ruoŧa beale Sámedikkiiguin vai sihkkarastit
álgoálbmotgielaid logijagi ulbmiliid beaktilis čađaheami ja gulahallama sihkkarastima
Sámedikkiid ja stáhtaid gaskkas. álgoálbmotgielaid logijagi áigge.
___________
Seammá evttohus mearrádussi boahtá ovddiduvvot mearrádussii dievasčoahkkimis
Sámedikkis Norggas ja Sámedikkis Suomas.
Stivra mearrida
ahte

doarjut mearrádusevttohusa mii lea seammá buot Sámedikkiide.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

Sámediggi čujuha ON eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijahkái 2022–2032 ja
eamiálbmotgielaid logijagi doaibmaplánii.

ahte

Sámediggi mearrida čađahit oktasaš sámi njunušprošeavtta giellateknologiijasuorggis, ovttas Norgga beale ja Suoma beale sámedikkiiguin. Njunušprošeavtta
ulbmilin lea nannet buot sámegielaid sajádaga digitála máilmmis.

ahte

Sámediggi ávžžuha stáhtaid várret ekonomalaš resurssaid njunušprošeavtta
áigumušaide nu, ahte sámi giellateknologiija ovdána giellalogijagi áigge.
Sámediggi,

ahte

Sámediggi eaktuda dan, ahte sihke sámedikkit ja daid ovttasbargoguoimmit (ee.
maid sámedikkit ruhtadit, geaiguin lea ovttasbargu, jnv.) doaimmahit buot
jorgaluvvon teavsttaid Giellatekno korpusii. Sámediggi ávžžuha maiddái earáid,
sihke

Justerarens sign

39 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiella logijahki IDIL 2022-2032 - joatkka

stáhtaásahusaid ja priváhta ásahusaid doaimmahit buot jorgaluvvon teavsttaid
sámi korpusii.
ahte

Sámediggi áigu bargat nannet sámi giellateknologiijabirrasa nu, ahte nákcejit
dustet boahtteáigásaš giellateknologalaš dárbbuid ja ráhkadit dárbbašlaš
giellateknologalaš reaidduid. Sámediggi vuordá ahte stáhtat maiddái váldet
ovddasvástádusa ekonomalaččat doarjut nu, ahte sámi giellateknologiijabiras
nannejuvvo,

ahte

áigu joatkit bargat nu, ahte stuorra teknologiijafitnodagat rahpet gáldokodaid ja
dainna lágiin addet vejolašvuođa unnibuš gielaide beassat maiddái
giellateknologiijamárkanii. Sámediggi vuordá ahte stáhtat maiddái aktiivvalaččat
barget eaktudit stuorra teknologiijafitnodagaid rahpat gáldokodaid,

ahte

Sámediggi atná dehálažžan ráhkadit oktasaš ehtalaš njuolggadusaid sámi giellateknologiija várás, mat válddahit makkár giellateknologalaš reaiddut
ráhkaduvvojit ja mo dat geavahuvvojit,

ahte

Sámediggi áigu maiddái ovttasbargát eará eamiálbmogiiguin ja láhčit dili nu, ahte
eará eamiálbmogat maiddái besset ovdánahttit iežaset gielaid,

ahte

Sámediggi ávžžuha Suoma ja Ruoŧa stáhtaid ásahit nationála ovttasbargoforumiid
IDIL2022-2032 bargui, maid stáhtat jođihit ovttas sámedikkiiguin.

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

Sámediggi čujuha ON eamiálbmotgielaid riikkaidgaskasaš logijahkái 2022–2032 ja
eamiálbmotgielaid logijagi doaibmaplánii.

ahte

Sámediggi mearrida čađahit oktasaš sámi njunušprošeavtta giellateknologiijasuorggis, ovttas Norgga beale ja Suoma beale sámedikkiiguin. Njunušprošeavtta
ulbmilin lea nannet buot sámegielaid sajádaga digitála máilmmis.

ahte

Sámediggi ávžžuha stáhtaid várret ekonomalaš resurssaid njunušprošeavtta
áigumušaide nu, ahte sámi giellateknologiija ovdána giellalogijagi áigge.
Sámediggi,

ahte

Sámediggi eaktuda dan, ahte sihke sámedikkit ja daid ovttasbargoguoimmit (ee.
maid sámedikkit ruhtadit, geaiguin lea ovttasbargu, jnv.) doaimmahit buot
jorgaluvvon teavsttaid Giellatekno korpusii. Sámediggi ávžžuha maiddái earáid,
sihke stáhtaásahusaid ja priváhta ásahusaid doaimmahit buot jorgaluvvon
teavsttaid sámi korpusii.

ahte

Sámediggi áigu bargat nannet sámi giellateknologiijabirrasa nu, ahte nákcejit
dustet boahtteáigásaš giellateknologalaš dárbbuid ja ráhkadit dárbbašlaš
giellateknologalaš reaidduid. Sámediggi vuordá ahte stáhtat maiddái váldet
ovddasvástádusa ekonomalaččat doarjut nu, ahte sámi giellateknologiijabiras
nannejuvvo,

ahte

áigu joatkit bargat nu, ahte stuorra teknologiijafitnodagat rahpet gáldokodaid ja
dainna lágiin addet vejolašvuođa unnibuš gielaide beassat maiddái
giellateknologiijamárkanii. Sámediggi vuordá ahte stáhtat maiddái aktiivvalaččat
barget eaktudit stuorra teknologiijafitnodagaid rahpat gáldokodaid,

ahte

Sámediggi atná dehálažžan ráhkadit oktasaš ehtalaš njuolggadusaid sámi giellateknologiija várás, mat válddahit makkár giellateknologalaš reaiddut
ráhkaduvvojit ja mo dat geavahuvvojit,

ahte

Sámediggi áigu maiddái ovttasbargát eará eamiálbmogiiguin ja láhčit dili nu, ahte
eará eamiálbmogat maiddái besset ovdánahttit iežaset gielaid,

ahte

Sámediggi ávžžuha Suoma ja Ruoŧa stáhtaid ásahit nationála ovttasbargoforumiid
IDIL2022-2032 bargui, maid stáhtat jođihit ovttas sámedikkiiguin.
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Dokument
- Språknämndsprotokoll 2020-01-30, § 10.2
- Språknämndsprotokoll 2020-03-17—18, § 18
- Språknämndensprotokoll 2020-11-18-19 § 90
- Styrelseprotokoll 2021-06-16—17, § 96
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 140
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 193
Föredragande: Anita Kitok

Styrelsen beslutade den 16- 17 juni 2021, § 96.1
att

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

att

lägga informationen till handlingarna.
___________

Information lämnas angående pågående arbetet med språkteknologi har påbörjats.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 140
att

lägga informationen till handlingarna.
__________________

Sammanfattning
I slutet av 2019 antog FN:s generalförsamling en ny resolution (A/RES/74/135) efter
uppmaningar från FN:s permanenta urfolksforum, där det beslutades att perioden 20222032 ska vara det internationella decenniet för urfolksspråk (IDIL 2022-2032).
Språkdecenniet är en global samarbetsmekanism vars mål är synliggöra urfolksspråkens
kritiska situation, och mobilisera myndigheter och andra aktörer att bevaka, revitalisera
och utveckla urfolksspråken.
I samband med urfolksspråkdecenniet har sametingen i Norge, Sverige och Finland
beslutat att genomföra ett gemensamt flaggskeppsprojekt på det språkteknologiska
området, vars syfte är att stärka de samiska språkens ställning i den digitala världen.
Sametingen ska i flaggskeppsprojektet öka och stärka samiskt KORPUS-material, stärka
den samiska språkteknologiska miljön, arbeta för att samiskan ska få tillgång till produkter
från stora teknologiföretag, forma etiska regler för samisk språkteknologi, och fungera som
stöd för andra urfolk i språkteknologiska frågor.

Justerarens sign

42 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022 – 2032 – forts.
Mijá tekno – IDIL2022-2032-flaggskeppsprojekt
Ärendebeskrivning
Inledning
Språket är en människas grundläggande färdighet som börjar utvecklas från födseln, och
som följer personen hela livet. Med språket kommunicerar vi med andra och uttrycker
känslor, tankar och drömmar. Med språket arbetar vi tillsammans och vi förstår världen som
omger oss, och med dess hjälp bär vi på både kunskap, historia, världsbilder, tro och
traditioner, som har samlats in genom flera generationer. Språket är också viktigt för
människans identitet, och det berättar vilka vi är som människor.
Språket är ett kommunikationssätt som finns inom alla mänskliga domäner. Människors
möjlighet och frihet att använda sitt språk är en förutsättning både för människovärde,
samexistens och välmående, och även för samhällets hållbara utveckling. Med språket kan
människor också forma ekonomiska värden och fördelar, som i sin tur påverkar möjligheter,
forskning, utveckling, teknologisk överföring och innovation. Genom språket formar vi
framtiden.
En stor del av världens språk är hotade och man antar att cirka 40 % av världens ungefär
7 000 språk kan försvinna. De flesta av världens hotade språk är urfolksspråk, vilket innebär
att om språken försvinner så försvinner också viktiga kunskapssystem. Förlusten av språk –
särskilt urfolksspråk – är kopplat till att många urfolk har upplevt strukturell diskriminering
och marginalisering, vilket bland annat har urholkat och förvärrat situationen för
urfolksspråk. Många urfolk har problem både i samband med klimatförändringar och
tvångsförflyttningar. Att de inte får utbildning och att det saknas resurser hör också till
urfolkens vardag. I många urfolksområden händer det att föräldrar och äldre inte kan föra
språket vidare till barn, och att urfolksspråket inte längre betraktas som ett dagligt språk. Det
finns därför ett stort behov av att skydda, revitalisera och utveckla urfolksspråk över hela
världen.
Allt eftersom samhället utvecklas följer ett språk med i utvecklingen. Under de senaste
decennierna har språkteknologin och digitaliseringen gjort stora framsteg. Språkteknologin
erbjuder olika verktyg och hjälpmedel som förenklar språkanvändningen. Ändå är det så att
det på många språk, framför allt för urfolksspråk inte finns förutsättningar och möjligheter
att utvecklas på samma sätt som med majoritetsspråket. I ett globalt perspektiv finns det
språkteknologiska verktyg i olika kvalitetsnivåer för under 100 språk, under 10 språk har en
hel del verktyg, och bara på engelska finns det många språkteknologiska verktyg. Cirka 98%
av världens språk har nästan inga språkteknologiska verktyg alls. Detta orsakar en digital
skevhet, där det på vissa språk erbjuds bättre möjligheter och förutsättningar för att synas
och användas i samhället. Denna uppdelning gör också att de språk som inte har digitala
verktyg kan försvinna helt.
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IYIL2019 och IDIL 2022-2032
På FN:s årliga generalförsamling i 2016 antogs resolutionen (A/RES/71/178), där man
förklarade 2019 som Det internationella året för urfolksspråk (IYIL2019) på uppmaning från
FN:s permanenta urfolkssforum. International Year of Indigenous Languages (IYIL2019)
syftade till att fokusera på urfolksspråk globalt och att lyfta de problem som urfolk upplever,
bland annat i samband med språk. I slutet av 2019 års anordnade UNESCO den
internationella urfolkskonferensen LT4All (Language Technologies' for all).
I samband med det internationella urfolksspråkåret 2019 uttryckte urfolken själva att ett år
inte är tillräckligt för att språken ska kunna nå en framväxt, och krävde att perioden skulle
förlängas. I slutet av 2019 deklarerade således FN:s generalförsamling en ny resolution
(A/RES/74/135) efter FN:s permanenta urfolksforums uppmaningar, där det beslutades att
perioden 2022-2032 ska vara den internationella urfolksspråkdekaden (IDIL 2022-2032). IDIL
2022-2032 deklarationen var också en av huvudslutsatserna från IYIL2019.
International Decade of Indigenous Languages 2022-2032 (IDIL 2022-2032) syftar till att vidta
IYIL2019 arbete och arbetsmetoder, att fortsätta synliggöra urfolksspråkens kritiska
situation, och att mobilisera myndigheter och andra intressenter att bevaka, revitalisera och
utveckla urfolksspråk. Det internationella årtiondet är en viktig samarbetsmekanism
eftersom det ökar medvetenheten om ett globalt tema – det vill säga urfolksspråk - och
mobiliserar olika aktörer till att ta sig an uppgiften gemensamt. Urfolksspråkdecenniet
öppnar möjligheter att tillsammans utveckla politik, säkerställa kontinuitet i åtgärder,
uppmuntra samarbeten mellan olika aktörer, fullborda mänskliga rättigheter, och initiera
nödvändiga åtgärder för att stödja och stärka urfolksspråk över hela världen.
I 2021 har urfolk tillsammans med UNESCO bildat en gemensam global handlingsplan för
International Decade of Indigenous Languages för (The Global Action Plan of the
International Decade of Indigenous Languages). Den globala handlingsplanen innehåller
grundläggande principer för åtgärderna. Den redogör också för ramverk, genomförande,
uppföljning, utvärdering och styrelsestrukturer under perioden. Den globala
handlingsplanens mål är att uppnå ett starkt och kontinuerligt globalt samarbete så att man
kan skapa en positiv inverkan och sociala förändringar som tar hänsyn till urfolk och
urfolksspråk. Ett av huvudmålen i handlingsplanen är att språkteknologi ska vara tillgänglig
även för urfolk. I handlingsplanen vill man också säkerställa att genomförs
flaggskeppsprojekt som stärker urfolks situation i hela världen.
Samisk språkteknologi
I 2001 etablerades Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid universitetet i Tromsø.
Giellatekno har specialexpertis på samiska språk och annan cirkumpolär och minoritetsspråklig språkteknologi och forskning. 2005 etablerades Divvun som producerar
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korrekturverktyg och språkteknologi på samiska språk och på andra urfolksspråk och
minoritetsspråk. Giellatekno och Divvun har stått i centrum både i processen att utveckla
och i processen att forska om samisk språkteknologi.
Nu finns det onlineordböcker, korrekturprogram, tangentbord (för datorer och telefoner),
talsyntes (från nordsamiska), språkprogram, översättningsminne (mellan samiska språk och
andra språk), och översättningsprogram (från nordsamiska till norska, mellan nordsamiska
och lulesamiska, och mellan nordsamiska och enaresamiska) på samiska. Det finns ett stort
behov av att stärka samisk språkteknologi så det kan produceras flera språkteknologiska
verktyg förenklar användningen av samiska språk i den digitala världen.
Bedömning
Flaggskeppsprojekt
Sametingen i Norge, Finland och Sverige har tillsammans valt att följa upp språkdekaden på
ett sådant sätt att de organiserar gemensamma aktiviteter och strategier för utvecklingen av
samiskan. Våren 2021 arrangerade sametingen en gemensam digital workshop där man hade
bjudit in samiska forskningsinstitutioner och ungdomsorganisationer. Syftet med
workshopen var att höra vilka behov det samiska samhället har när det gäller de samiska
språken, och hitta möjliga teman till ett gemensamt flaggskeppsprojekt. De teman som
tydligt framhölls på workshopen var språkteknologi och barn och ungas språk.
Sametingsrådet i Norge (23.3.21, sak 049/21), Sametingets styrelse i Finland (20.5.21, sak Sh 6
§ 6/2021) och Sametingets styrelse i Sverige (16–17.6.21, sak 96 §) har följt upp förslaget om
att samarbeta om det gemensamma förprojektet (flaggskeppsprojektet), och har beslutat att
flaggskeppsprojektets tema ska vara språkteknologi och barn och ungas språk.
Sametingen har i början valt att initiera flaggskeppsprojekt i språkteknologi. Våren 2022
arrangerade sametingen ett gemensamt språkteknologiseminarium Mijá tekno i Luleå, där
man bjöd in den samiska allmänheten. På seminariet var det både föreläsningar,
paneldiskussioner och workshop, och målet var att identifiera och konkretisera samiska
språkteknologiska behov som Sametingen kan samarbeta om under språkdecenniet. Målet är
att initiera ett språkteknologiskt flaggskeppsprojekt som omfattar alla samiska språk. Efter
seminariet har Sametingen sammanfattat resultaten och utformat gemensamma strategier för
samisk språkteknologi som man vill satsa på under de kommande tio åren.
Det råder en kritisk brist på texter på alla samiska språk och det finns ett stort behov av att
samla in allehanda texter så det kan byggas upp ett bra korpusmaterial. Korpusmaterialet är
digitalt textsamlingsmaterial som fungerar som grundmaterial när man vill skapa
språkteknologiska verktyg, och som även är viktigt i samisk språkforskning. Om man ska
kunna forma samiska språkteknologiska verktyg som fungerar och som är användbara i
samiskan, behövs ett omfattande och grundligt korpusmaterial. Det är viktigt att både det
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skriftliga materialet och röstmaterialet samlas på ett sådant sätt att det kan användas i
framtida språkteknologiska verktyg och forskning. Därför anser sametingen att det är viktigt
att samla så mycket korpusmaterial som möjligt, och föra det vidare till Divvun/ Giellatekno,
så att materialet kan läggas till den samiska korpusen. Eftersom de samiska språken är
morfologiskt komplexa språk, så har de också många andra behov än andra språk.
Sametingen anser det som nödvändigt att stärka den samiska språkteknologimiljön. Divvun
och Giellatekno (på UiT Norges arktiska universitet) har utvecklat bra verktyg som har gjort
stor nytta för de samiska språken, och för andra urfolksspråk och minoritetsspråk.
Giellatekno och Divvun har dock inte tillräckligt med resurser och arbetskapacitet att
uppfylla alla behov som finns i det samiska samhället. Om vi i i framtiden ska kunna
tillgodose det samiska samhällets språkteknologiska behov måste den samiska
språkteknologimiljön stärkas. Sametingen förväntar sig också att staterna tar ansvar och att
man tillsammans stärker den samiska språkteknologiska miljön och stödjer de samiska
språken i framtiden.
Teknologigiganter som Google, Microsoft, Apple och andra implementerar
språkteknologiska verktyg till större språk. Små språk, som ex. urfolksspråk, får inte åtkomst
till den marknaden. Det största problemet är att stora teknologiföretag inte använder öppna
källkoder, vilket innebär att andra, mindre språk inte får åtkomst till verktygen utan
teknologiföretagens tillåtelse. Sametingen ser det som mycket negativt att små språk inte
erbjuds samma förutsättningar och utgångspunkt för språkutveckling. Digital
kommunikation är numera dominerande i all informationsutbyte, och när de små språken
inte når denna domän, försummas de. Därför anser sametingen att små språk ska få
utvecklas på samma sätt som större språk, och få tillgång till den språkteknologiska
marknaden. Sametingen förväntar sig också att staterna gör en insats i denna fråga och de
uppfyller de samiska språkens behov på samma sätt som majoritetsspråkets behov.
Sametingen anser det också som viktigt att stödja och hjälpa andra urfolk i världen.
Otillräcklig språkteknologi är ett problem som urfolk över hela världen upplever, och som
det är svårt att lösa utan gemensamma insatser. Därför är det viktigt att urfolk samarbetar i
dessa frågor.
I dagsläget är språkteknologi det centrala verktyget för språkanvändning och
språkutveckling. Språkteknologin blir viktigare från år till år, och den anses nu vara en
förutsättning för språkens överlevnad. Man måste dock inom språkteknologi också vara
försiktig. Om teknologin utvecklas på fel sätt och under fel förhållanden kan det försvaga
språket. De samiska språken är i en så utsatt situation att det är nödvändigt att noggrant
undersöka vilka lösningar som stärker samiskan. Ett haltande språk och dåliga lösningar kan
ha så negativa konsekvenser att de börjar undergräva språket. Därför anser sametingen att
det är viktigt att skapa etiska regler för den samiska språkteknologins utveckling. Reglerna
ska omfatta både det språkteknologiska verktygets tillkomst och användning.
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För att ha en kontinuitet i flaggskeppsprojektet måste det avsättas medel för uppföljning av
de olika åtgärderna. Därför ska sametingen årligen bedöma de ekonomiska ramarna för
flaggskeppsprojektet, utifrån respektive sametings budgetbehandling. Varje sameting ska
också kunna initiera åtgärder, även om övriga sameting inte har möjlighet involvera sig i
aktiviteterna.
Den norska regeringen har beslutat om urfolksspråksdekaden i nära samarbete med
Sametinget i Norge. Den norska regeringen har tillsammans med Sametinget i Norge
etablerat ett nationellt samarbetsforum för att säkerställa hela projektet. Sametingen ser det
som viktigt att finska och svenska myndigheter också etablerar samarbetsforum med
sametingen i Finland och Sverige så vi säkerställer ett effektivt genomförande av
urfolksspråkdekaden, och en bra kommunikation mellan sametingen och staterna.
____________
Likalydande förslag till beslut kommer att läggas fram för beslut i plenum vid Sametinget i
Norge och Sametinget i Finland.
Styrelsen beslutar
att

stödja förslag till beslut som är likalydande för samtliga Sameting.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Sametinget hänvisar till FN:s internationella dekad för urfolksspråk 2022–2032
och urfolksspråkdekadens handlingsplan,

att

Sametinget beslutar att genomföra ett gemensamt samiskt flaggskeppsprojekt i
språkteknologi, tillsammans med sametingen i Norge och Finland.
Flaggskeppsprojektets mål är att stärka alla samiska språks ställning i den digitala
världen,

att

Sametinget uppmanar staterna att tilldela ekonomiska resurser för flaggskeppsprojektets ändamål så att samisk språkteknologi utvecklas under språkdecenniet,

att

Sametinget förutsätter att både sametingen och deras samarbetspartners (bl.a. de som
finansieras av sametingen, som sametingen samarbetar med etc.) distribuerar alla
översatta texter till Giellatekno-korpusen. Sametinget uppmuntrar även andra, både
statliga och privata institutioner att överlämna översatta texter till den samiska
korpusen,
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att

Sametinget ska arbeta för att stärka den samiska språkteknologiska miljön så att de
kan tillgodose framtida språkteknologiska behov och för att skapa nödvändiga
språkteknologiska verktyg. Sametinget förväntar sig att staterna också tar ett
ekonomiskt ansvar för att stödja så att den samiska språkteknologiska miljön
stärks,

att

Sametinget ska även fortsättningsvis arbeta för att stora teknologiföretag öppnar
källkoderna och därmed ger små språk möjlighet att komma in på
språkteknologimarknaden. Sametinget förväntar sig att även staterna tar ett aktivt
grepp för att få stora teknologiföretag att öppna källkoderna,

att

Sametinget anser det som viktigt att skapa gemensamma etiska regler för samisk
språkteknologi, som förklarar vilka språkteknologiska verktyg som skapas och hur
de används,

att

Sametinget kommer att samarbeta med andra urfolk, och lägga till rätta för att
andra urfolk kan utveckla sina språk,

att

Sametinget uppmanar finska och svenska staten att etablera nationella
samarbetsforum för IDIL2022-2032.

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.

Justerarens sign

48 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022 – 2032 – forts
Sametinget beslutar
att

Sametinget hänvisar till FN:s internationella dekad för urfolksspråk 2022–2032
och urfolksspråkdekadens handlingsplan,

att

Sametinget beslutar att genomföra ett gemensamt samiskt flaggskeppsprojekt i
språkteknologi, tillsammans med sametingen i Norge och Finland.
Flaggskeppsprojektets mål är att stärka alla samiska språks ställning i den digitala
världen,

att

Sametinget uppmanar staterna att tilldela ekonomiska resurser för flaggskeppsprojektets ändamål så att samisk språkteknologi utvecklas under språkdecenniet,

att

Sametinget förutsätter att både sametingen och deras samarbetspartners (bl.a. de som
finansieras av sametingen, som sametingen samarbetar med etc.) distribuerar alla
översatta texter till Giellatekno-korpusen. Sametinget uppmuntrar även andra, både
statliga och privata institutioner att överlämna översatta texter till den samiska
korpusen,

att

Sametinget ska arbeta för att stärka den samiska språkteknologiska miljön så att de
kan tillgodose framtida språkteknologiska behov och för att skapa nödvändiga
språkteknologiska verktyg. Sametinget förväntar sig att staterna också tar ett
ekonomiskt ansvar för att stödja så att den samiska språkteknologiska miljön
stärks,

att

Sametinget ska även fortsättningsvis arbeta för att stora teknologiföretag öppnar
källkoderna och därmed ger små språk möjlighet att komma in på
språkteknologimarknaden. Sametinget förväntar sig att även staterna tar ett aktivt
grepp för att få stora teknologiföretag att öppna källkoderna,

att

Sametinget anser det som viktigt att skapa gemensamma etiska regler för samisk
språkteknologi, som förklarar vilka språkteknologiska verktyg som skapas och hur
de används,

att

Sametinget kommer att samarbeta med andra urfolk, och lägga till rätta för att
andra urfolk kan utveckla sina språk,

att

Sametinget uppmanar finska och svenska staten att etablera nationella
samarbetsforum för IDIL2022-2032.
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Mošuvnnat

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 40.1

M 560 - Ovttastuvvon ovddasvástádus dálkkádatrievdademiin ja nuppástusain
Áššegirjjit
- M 560 Christina Åhrén och Hanna Sofie Utsi, 2021-12-01, dnr 1.1.8-2021-1995
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.5
- Giellalávdegotti beavdegirji 2022-01-18, § 7.1
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.5
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.4
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.19
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.12

Christina Åhrén ja Hanna Sofie Utsi leaba 1 b. juovlámnus guođđán mošuvnnas
gos gáibideaba:
ahte

juohke lávdegottis ja stivrras Sámedikki ruoŧa bealde Sámi galgá okta
birasovddasvástideaddji olmmoš nammaduvvot,

ahte

birasovddasvástideddjiin lea ovddasvástádus ja hábmejit oktasaš birasulbmiliid.
___________________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 162.5
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,

ahte

viežžat cealkámuša visot lávdegottiin.
_________________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 5 -7 b. cuoŋománus 2022, § 60.5.

Stivra mearridii geassemánu 14-15 b. 2022, § 122.4
ahte

gohččot hálddahusa válbmet mošuvnna vieru mielde, nugo eahpepolitihkalaččat,
riektelaččat ja áššálaččat ja čilget ovddibut mearrádusa áššis.
_____________

Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.19
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.
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§ 40.1

M 560 - Ovttastuvvon ovddasvástádus dálkkádatrievdademiin ja nuppástusain
Ákkastallan gáibádussii
Mii dárbbahit goazahit dálkkádatrievdamiid, meannudit dálkkádatrievdadusaid ja váldi
válddi dálkkádatnuppástusas. Mii fertejit ovttastahttit iežamet nu ahte iešguhtege
lávdegoddi ja stivra lea jođus bargu ja čohkkehuvvon ovddasvástádus dás.
_____________
Sámedikki dievasčoahkkin dohkkehii 2021-02-23--26, § 15 Eallinbiras, Sámedikki
eallinbirasprográmma mii čielggada Sámedikki árvovuođu, višuvnna ja ulbmila
eallinfámolaš ja bistevaš sámi biras. Eallinbirrasa áigumus lea vuođđun leahki olles
Sámedikki doibmii.
Dat ulbmilat ja dat strategiija mii dieđihuvvo Eallinbirrasis čadno nannosit Sámedikki
bargui Agenda 2030 ja lea maid neavvu Sámedikki doaibmabijuide daid našuvnnalaš
birasulbmiliidda, earret iežá Storslagen fjällmiljö, Levande skogar, Myllrande våtmarker,
Ett rikt växt- och djurliv ja vel Levande sjöar och vattendrag. Sámedikki reglerenreivves
dieđihuvvo ahte Sámediggi galgá doaibmat nu ahte našuvnnalaš birasulbmilat olahuvvot
ja go lea dárbu evttohit doaibmabijuid birasbarggu ovdáneapmái. Sámediggi galgá rámma
siskkobealde dán gohččosii analyseret makkár birasulbmilat leat áššáigullevaččat doibmii
mas eiseválddis lea ovddasvástádus, ja maid makkár oasit dan iežas doaimmas mii
váikkuha eavttuid olahit ulbmiliid. Sámediggi galgá maid rámma siskkobealde dábálaš
plánenproseassain ásahit plána doaibmabijuiguin got áigu doaibmat nu ahte áššáigullevaš
oasit birasulbmilis olahuvvot. Gohččos čilgehuvvo Ráđđehushálddahussii
(Birasdepartemeanta)
Lassin čatnet moanat Sámedikki politihkalaš doaibmaprográmmat birasulbmiliidda
Eallinbirrasis, erenoamážit Sámedikki dálkkádatstrategiija mii dohkkehuvvui
dievasčoahkkimis 2019-05-21--23, muhto maid njuolggadusat nugo Sámedikki
birasjođihanvuogádat ja maid bargu fokalčuoggágohččosiin (art. 8j ja 10c CBD:s) lea
guovddážis Sámedikki strategalaš birasbarggus. Sámedikki birasulbmil báidná fas barggu
eiseválddis, earret iežá válbmemis cealkámušain, gulaskuddamiin, ráđđehallamiiguin jna.
______________

Globála liegganeapmi čuohcá Arktisa issoras vuogi mielde. Ávkkástallan luonddunávccain
ferte unnot jus galget leat vejolašvuođat ealli resiliensii luonddus mii lea báhcán ja ii
billistuvvon ja maid boahtteáiggi vejolašvuođaide ealáskahttit daid eatnamiid mat leat
gillán billisteami daid maŋemus jahkelogiid.
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Mošuvnnat - joatkka

§ 40.1

M 560 - Ovttastuvvon ovddasvástádus dálkkádatrievdademiin ja nuppástusain - joatkka
Eamiálbmotsáttagottit riikkaidgaskasaš servodaga sierra konferánssain leat veahkehan
konstruktiivvalaš progresiivva mearrádusaide. Dát fas eai leat ollásit implementerejuvvon
našonálastáhtain dan siva dihte maid eamiálbmotsáttagottit ieža leat čuoččuhan: “váilevaš
politihkalaš dáhttu”.
_____________
Hukset lasit gelbbolašvuođa Sámedikkis čuvvo dan barggu maid stivra ávžžuha. Lea
goitge maid ášši dárbbus lassánan budjeahtas ja ferte danin vuoruhuvvot buoret daid
budjeahttavuođuin maid Sámediggi guođđá ráđđehussii. Dan botta vuordá buoriduvvon
budjeahta dálkkádatáššiid de Sámediggi ožžo joatkit láhttet nu diehtu lassána ovttaskas
sámiid luhtte ja vejolašvuohta gávdnat daid ráhkaduvvon dokumeanttaid ja politihkalaš
cealkámušaid mat bures čilgehit dili duođalašvuođa.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
________________

Čoahkkin botkejuvvo 2022-10-26; dii 16.45 – 2022-10-27; dii 08.30.

./.

Lahtut čurvojuvvojit nammačuorvunlisttu nr 2 mielde, 2022-10-27, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Peter Holmqvist čohkká lahtu Josefina Skerk sajis
Heaikko Lásse Alfre Åsa čohkká lahtu Jovnnas Jovnna Jovnna Áslat sajis
Pávva Pittja čohkká lahtu Marita Stinnerbom sajis
Jennie Granberg čohkká lahtu Jan Rannerud sajis
Agneta Rimpi čohkká lahtu Ulla-Karin Sarri sajis
Naadja Östergren čohkká lahtu Torkel Stångberg sajis
Anders Svonni čohkká lahtu Marku Lásse Ovlá Márja Marjanne sajis
Ulla Alvarsson čohkká lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Mikael Jakobsson čohkká lahtu Jon Henrik Fjällgren sajis
Katarina Lövgren čohkká lahtu Karin Vannar sajis
Rolf Olsson čohkká lahtu Johan Hedemalm sajis
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Mošuvnnat - joatkka

§ 40.1

M 560 - Ovttastuvvon ovddasvástádus dálkkádatrievdademiin ja nuppástusain - joatkka

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

Sámediggi mearrida
ahte
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.1

M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
Dokument
- M 560 av Christina Åhrén och Hanna Sofie Utsi, 2021-12-01, dnr 1.1.8-2021-1995
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.5
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.1
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.5
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.4
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.19
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.12

Christina Åhrén och Hanna Sofie Utsi har den 1 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

i varje nämnd och styrelsen i Sametinget på svensk sida Sápmi ska en
miljöansvarig person utses,

att

de miljöansvariga har ett ansvar över och utarbetar gemensamma miljömål.
___________________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från Sametingets samtliga nämnder.
_________________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.5

Styrelsen beslutade den 14-15 juni 2022, § 122.4
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_____________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.19
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Motioner – forts.

§ 40.1

M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
Skäl för yrkandet
Vi behöver bromsa klimatförändringarna, hantera klimatförändringarna och ta makt över
klimatomställningen. Vi måste samordna oss så att vi i varje nämnd och styrelse har ett
pågående och samlat ansvar för detta.
_____________
Sametingets plenum antog 2021-02-23—26, § 15 Eallinbiras, Sametingets livsmiljöprogram
som tydliggör Sametingets värdegrund, vision och mål för en livskraftig och hållbar samisk
livsmiljö. Eallinbiras syftar till att vara ett fundament för hela Sametingets verksamhet.
De mål och den strategi som anges i Eallinbiras anknyter starkt till Sametingets arbete med
Agenda 2030 och gäller också som vägledning för Sametingets insatser för de nationella
miljömålen, bland annat Storslagen fjällmiljö, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett
rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag. I Sametingets regleringsbrev
anges att Sametinget ska verka för att de nationella miljömålen nås och vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling. Sametinget ska inom ramen för uppdraget analysera
vilka miljömål som är relevanta för verksamheten som myndigheten ansvarar för, samt
vilka delar av den egna verksamheten som påverkar förutsättningarna att nå målen.
Sametinget ska även inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med
åtgärder för hur man avser verka för att relevanta delar av miljömålen nås. Uppdraget
redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet).
Vidare knyter flertalet av Sametingets politiska handlingsprogram an till miljömålen i
Eallinbiras, främst Sametingets klimatstrategi som antogs av plenum 2019-05-21—23, men
även riktlinjer såsom Sametingets miljöledningssystem samt arbetet med
fokalpunktsuppdraget (art. 8j och 10c i CBD) är centrala i Sametingets strategiska
miljöarbete. Sametingets miljömål genomsyrar i sin tur arbetet i myndigheten, bland annat i
beredning av yttrande, remisser, samråd mm.
________

Den globala uppvärmningen drabbar Arktis på ett skoningslöst sätt. Extraktionen av
naturresurser måste minska för att det ska kunna finnas möjligheter till en levande resiliens
i kvarvarande oförstörd natur samt för framtida möjligheter till en revitalisering av de
marker som utsatts för rovdrift under de senaste årtiondena.
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§ 40 Motioner – forts.
§ 40.1

M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning – forts.
Urfolksdelegationerna vid det internationella samfundets olika konferenser har bidragit
konstruktivt till progressiva beslut. Dessa har i sin tur inte till fullo implementerats av
nationalstaterna på grund av det som urfolksdelegationerna själva konstaterat: ”bristande
politisk vilja”.
_____________
Att kunna upparbeta en ökad kompetens hos Sametinget ligger väl i linje med det arbete
som styrelsen förespråkar. Det är emellertid också en fråga om behov av en utökad budget
och måste således prioriteras bättre i de budgetunderlag som Sametinget inlämnar till
regeringen. I avvaktan på en förbättrad budget för klimatfrågor så får Sametinget fortsätta
med att agera för en ökad kunskap hos enskilda samer och genom tillgången till de
upparbetade dokument och politiska uttalanden som väl beskriver situationens allvar.

Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
_________________

Ajournering 2022-10-26; dii 16.45 – 2022-10-27; dii 08.30.

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2022-10-27, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Peter Holmqvist ersätter ledamoten Josefina Skerk
Åsa Blind ersätter ledamoten Àslat Simma
Pávva Pittja ersätter ledamoten Marita Stinnerbom
Jennie Granberg ersätter ledamoten Jan Rannerud
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Ulla-Karin Sarri
Naadja Östergren ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Anders Svonni ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Ulla Alvarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Mikael Jakobsson ersätter ledamoten Jon Henrik Fjällgren
Katarina Lövgren ersätter ledamoten Karin Vannar
Rolf Olsson ersätter ledamoten Johan Hedemalm

Justerarens sign
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§ 40 Motioner – forts.
§ 40.1

M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning – 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

motionen därmed är besvarad.
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§ 40 Mošuvnnat - joatkka
Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.2

M 562 - Dálkkádatheivehus boazoealáhussii
Áššegirjjit
- M 562 av Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää, 2021-12-01,
dnr 1.1.8-2021-2008
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.7
- Giellalávdegotti beavdegirji 2022-01-18, § 7.2
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.7
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.6
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.20
- Stivrebeavdegirji 2022-10-04, § 201.13

Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok ja Anja Fjellgren Walkeapää leat juovlamánu 1 b.
ovddidan mošuvnna gos gáibidit:
ahte

Sámediggi bargá oaččuhit dálkkádatheivehus buhtadusa mii gokčá visot massimiid
boazodoallofitnodagain ja čearuin dálkkádatrievdadusaid siva dihte.
_______________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2001, § 162.7
ahte

gohččot hálddahusa válbmet ášši,

ahte

viežžat cealkámuša boazoealáhuslávdegottis.
_____________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 5 -7 b. cuoŋománus 2022, § 60.7.

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.6
ahte

gohččot hálddahusa válbmet mošuvnna vieru mielde, nugo eahpepolitihkalaččat,
riektelaččat ja áššálaččat ja čilget ovddibut mearrádusa áššis.
___________

Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.20
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.

Justerarens sign
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§ 40

Mošuvnnat - joatkka

§ 40.2

M 562 - Dálkkádatheivehus boazoealáhussii - joatkka
Ákkastallan gáibádussii
Dálkkádatheivehus boazodoalus rievdaduvvon dálkkádahkii lea divrras boazobargiide ja
dat áidna doarjjahápmi mii gávdno otne lea ohcat doarjjabiebmamii ovddas. Gávdno sihke
guhkesáigásaš ja oanehisáigásaš dálkkádatheiveheaddji doaibmabijut mat leat dárbbašlaččat
dorvvastit bohcco joatkašuhtti vejolašvuođa guohtumii. Boazobargit fertejit oažžut buriid
návccaid ja dáinna stimulerejuvvojit oaidnit eanet, ođđa ja sierra vugiid
gieđahallatdálkkádatrievdadeami.

______________
Nugo namuhuvvon mošuvnnas Sámediggi sáhttá ohcamuša vuođul addit doarjaga čerrui
biebmamii (katastrofskadeskydd STFS 2019:1). SMHI oaččui 2016:s gohččosa ráđđehusas
almmuhit ruđaid ruoŧa eiseválddiide ovddidit doaibmaplánaid iežaset
dálkkádatheivehanbargui. Sámediggi juolluduvvui ruđa ja lea dan maŋŋil hábmen
doaibmaplána dálkkádatheiveheapmái mii lea fámus 2017 rájis ja ovddosguvlui.
Lassin Sámediggi lea daid maŋemus vihtta jagi budjeahttagáibádusas ráđđehussii gáibidan
gaskal 5 ja 15 miljuvnna juolludeapmái 1:22 Ovddideapmi boazoealáhusas jna.
dálkkádatheiveheapmái. Sámedikki budjeahttavuođđu 2023-2025 čalmmustahtto ahte
čoavdda lihkustuvvon dálkkádatheiveheapmi boazoealáhusas ja sámi servodateallimis lea
unnidit rašesvuođa heivehanmuni bokte. Moanat doaibmabijut evttohuvvojit mii dahká
vejolažžan heivehit boazodoalu eavttuid omd. maŋibut dálvvit ja jikŋon čázadagat ja maid
iežá dálkkádahkii čadnon dilit. Sámediggi gáibida maid ruđa goččosiidda ja návccaid ásahit
doarjaga čearuide geat leat ráhkadan doaibmaplánaid doaibmabijuiguin
dálkkádatheiveheapmái ja njuolga lea veahkkin vákšut ja seailluhit suoji sámi eanadagas.
_________________

Stivra lea maŋŋil gulahallama Ealáhusdepartemeanttain ožžon gohččosa guođđit
gáibádusa fásta dálkkádatdoarjagii sámi areála ealáhusaide. Áigumuš lea addit ealáhusaide
buiret válbmaneami rievdaduvvon dálkkádagas.
Dát galggai ovddiduvvot ovdal válggaid muhto departemeanta jearai jus sáhtte sáhčalit
mearrádusa gitta ođđa ráđđehus lea sajis.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga

Justerarens sign
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§ 40

Mošuvnnat - joatkka

§ 40.2

M 562 - Dálkkádatheivehus boazoealáhussii – joatkka
Anders Kråik gáibida ahte mošuvdna dohkkehuvvo.
Káren-Ann Hurri gáibida ahte mošuvdna dohkkehuvvo.

Marianne Gråik boahtá ruovttoluotta
Paulus Kuoljok boahtá ruovttoluotta
Tomas Unga ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Anders Svonni ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Marianne Gråik gáibida ahte máhcaha ášši.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de leat guokte vuosteevttohusa;
gáibádus ahte dohkkehit mošuvnna Anders Kråikas ja Káren-Ann Hurris ja maid
gáibádus máhcahit ášši Marianne Gråikas
Sámediggeortnega § 56 gáibádus máhcahit ášši galgá geahččaluvvot álggu.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut máhcaheami
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun gáibádusa máhcahit ášši.
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarju evttohusa máhcahit ášši vástida juo, ja son guhte ii daga dan vástida ii.
Rabas jienasteamit leat 31 juo-jiena. Sámediggi lea danin dohkkehan
Marianne Gråika gáibadusa máhcahit ášši.

Sámediggi mearrida
ahte

máhcahit ášši.

Paulus Kuoljok dieđiha ahte Samiid Riikkabellodat reservere čálalaččat stivrra mearrádusa. Mielddus.
Marita Stinnerbom reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus.
Mikael Jakobsson reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus

Justerarens sign
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.2

M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen
Dokument
- M 562 av Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää, 2021-12-01,
dnr 1.1.8-2021-2008
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.7
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.2
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.7
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.6
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.20
- Styrelseprotokoll 2022-10-04; 201.13

Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok och Anja Fjellgren Walkeapää har den 1 december
inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget arbetar för inrättande av klimatanpassnings ersättning som täcker alla
förluster i renskötselföretag och samebyar orsakade av klimatförändringarna.
_______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2001, § 162.7
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från rennäringsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.7

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.6
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
___________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.20
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Justerarens sign
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§ 40

Motioner – forts.

§ 40.2

M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen – forts.
Skäl för yrkandet
Klimatanpassningen av renskötseln till ett förändrat klimat är kostsam för renskötarna och
den enda stödformen som idag finns att söka rör stödutfodring. Det finns både långsiktiga
och kortsiktiga klimatanpassningsåtgärder som är nödvändiga för att trygga renens fortsatta
möjligheter till renbete. Renskötarna måste ges resurser och därmed stimuleras till att se på
fler, nya och olika sätt att hantera klimatförändringen.

____________
Som nämns i motionen kan Sametinget utifrån ansökan lämna bidrag till sameby för
utfodring (katastrofskadeskydd STFS 2019:1). SMHI fick under 2016 i uppdrag av regeringen
att utlysa medel till svenska myndigheter för att utveckla handlingsplaner för sitt
klimatanpassningsarbete. Sametinget beviljades medel och har därefter arbetat fram en
handlingsplan för klimatanpassning som gäller för 2017 och framåt.
Vidare har Sametinget i de senaste fem årens budgetäskanden till regeringen begärt mellan 5
och 15 miljoner inom anslag 1:22 Främjande av rennäringen mm för klimatanpassning. I
Sametingets budgetunderlag 2023-2025 framhålls att nyckeln till framgångsrik
klimatanpassning inom rennäringen och samiskt samhällsliv är att minska sårbarheten
genom flexibilitet. Ett antal olika åtgärder föreslås som gör det möjligt att anpassa
renskötselns förutsättningar vid t ex sena vintrar och frusna vattendrag samt övriga
klimatrelaterade förhållanden. Sametinget äskar också medel för uppdrag och resurser att
etablera ett stöd till samebyar som tagit fram handlingsplaner med åtgärder för
klimatanpassning och direkt bidrar till att bevaka och bevara skyddet av det samiska
landskapet.
__________

Styrelsen har efter dialog med Näringsdepartementet fått i uppdrag att lämna in en
hemställan om fast klimatstöd för samiska areella näringar. Avsikten är att ge näringarna
en bättre beredskap vid ändrat klimat.
Denna skulle lämnas in innan valet men departementet bad om att skjuta fram beslutet
till dess att en ny regering är på plats.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarens sign
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§ 40

Motioner – forts.

§ 40.2

M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen – forts.
Anders Kråik yrkar att motionen tillstyrks/antas
Káren-Ann Hurri yrkar att motionen tillstyrks/antas

Marianne Gråik återinträder
Paulus Kuoljok återinträder
Tomas Unga ersätter ledamoten Mari-Ann Nutti
Anders Svonni ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Marianne Gråik yrkar om återremiss av ärendet.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns två motförslag;
yrkande om bifall till motionen från Anders Kråik och Káren-Ann Hurri samt
yrkandet om återremiss från Marianne Gråik
Enligt Sametingsordningen § 56 ska yrkandet om återremiss prövas först.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om återremiss
och finner att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss.
Votering begärs
Den som stöder förslaget om återremiss svarar ja och den som inte gör det svarar nej.
Vid öppen omröstning avlämnas 31 ja-röster. Sametinget har därmed godtagit
Marianne Gråiks yrkande om återremiss.

Sametinget beslutar
att

återremittera ärendet.

Paulus Kuoljok meddelar att Samiid Riikkabellodat reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.

Justerarens sign
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§ 40 Mošuvnnat - joatkka.
Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.3

M 563 – Ráhkadit ođđa ohcanvuogádaga mošuvnnaide
Dokumeanta
- M 563 Njaitas ja Erika Jannokis, 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2009
- Stivrra beavdegirji 2021-12-13—15, § 162.8
- Stivrra beavdegirji 2022-06-14—15, § 122.7
- Stivrra beavdegirji 2022-09-28—29, § 175.16
- Stivrra beavdegirji 2022-10-04, § 201.9

Johanna Njaita ja Erika Jannok leabá buktán mošuvnna juovlamánu 2 gos soai gáibideabá
ahte

ohcandoaibma mošuvnnaide Sámediggái ođasmahttu ohcanfunkšuvnnaiguin
mošuvnnačálliin, bellodahkii, áigodahkii, mearridanbeivviin, mearrádusain ja
čoavddasániin.
_____________

Stivra mearridii juovlamánu 13 -15 beivviid 2021, § 162.8
ahte

addit čállingoddái bargun ráhkkanit ášši,

ahte

bivdit cealkámuša jođihangottis.
_____________

Ášši ii lean stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 beivviid 2022, § 60.8

Stivra mearridii geassemánu 14 -15 beivviid 2022, § 122.7
ahte

addit čállingoddái bargun ráhkkanit mošuvnna dálá praksisa mielde, ja dasto
eahpepolitihkalaččat, rievttilaččat ja áššalaččat čilget ovdalaš mearradusaid áššis.
________________

Stivra mearridii čakčamánu 28- 29 beivviid 2021, § 175.16
ahte
ahte

Justerarens sign

meannudit ášši viidáset ,
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§ 40

Mošuvnnat, joatkka

§ 40.3

M 563 – Ráhkadit ohcanvuogága mošuvnnaid hárrái – joatkka

Ákkat gáibádussii
Odne lea mošuvnnat listtuin dokumeanttas man gávdná Sámedikk ruoktosiiddus. Buot
mošuvnnat mat leat čállon leat Sámedikki rahpama ráji leat gávdnamis dán listtus ja dálá
rádjái leat 557 mošuvnna. Listu sisdoallá mošuvnna nammara, sisaguđđinbeaivi, bellodat/
áirras, ášši, goasse mošuvdna lea vástiduvvon ja bijut/ eará. Muhto ii leat vejolaš ohcat
listtus erenoamáš ohcansáni mielde, mošuvnna ášši iige mošuvnna čálli. Eaŋkilahttin dihte
evttohuvvo ohcanvuogádat ráhkaduvvo mošuvnnaide. Dát vuogádat livččii álkkidahttán
ovttaskas sámi ja Sámedikki
_____________
Dokemeanta mii oaivvilduvvo mošuvnnas lea gal PDF-fiila ja jus geavaheaddjis ii leat
dohkálaš prográmma su dihtoris, lohkandulbosis dahje mobiltelefuvnnas de ii leat vejolaš
ohcat dan dárkkistuvvon ohcansáni. Čállingoddi áigu ordnet dan nu ahte almmuha
dokumeanttaid PDF- hámis mii lea vejolaš oaidnit. Ášši almmuhahttit dokemeanttaid
buorebut vuogi mielde máhttá obbalaččat váldit vuhtii dalle go Sámedikki ruoktosiid
ođasmahttojuvvo lagamus áiggis ja ođđa dierievuogádat ostojuvvo.
_______________
Ollu Sámedikkis čađahuvvon čoahkkamat ja mearrádusat leat bures vurkejuvvom
beavdegirjjiin ja cealkámušain. Dát lea árvvolaš oassi Sámedikki politihkalaš ovdáneamis ja
sámi iešmearrideami čuoččuheamis. Lea árvvolaš dáid čállosiid lea álki ohcat ja gávdnat
earret eará go addit vejolašvuođa kontinuitehtii ja buori vuođđun bures ákkastallon
mošuvnnaide.
Seammás lea ovdáneapmi earret eará dihtoriin, fierpmádagain ja programmain mii dahká
álkkideabbon lagamuš áiggis rahkadit buorebut gávdnanvejolašvuođa iešguđet lágaš
dokumeanttaide. Dát dan oktavuođas go Sámedikki webbáiki lagamus áiggis boahtá
buoriduvvot ja go ostet ođđa dierievuogádaga.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon.

Paragrafen dárkkistuvvo dakkaviđe
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§ 40

Mošuvnnat, joatkka

§ 40.3

M 563 – Ráhkadit ohcanvuogága mošuvnnaid hárrái – joatkka

Biehtjes Nils-Biehtara Jånni Pavlus gáibida ahte dohkkeha mošuvnna.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de lea gáibádus dohkkehit
mošuvnna Biehtjes Nils-Biehtara Jånni Pavlus
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa
Ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Biehtjes Nils-Biehtara Jånni
Pavlus gáibádusa dohkkeheapmái ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun gáibádusa
dohkkehit mošuvnna.
Sámediggi mearrida
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paulus Kuoljok dieđiha ahte Samiid Riikkabellodat reservere čálalaččat stivrra mearrádusa. Mielddus.
Marita Stinnerbom reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus.
Mikael Jakobsson reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus.
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.3

M 563 – Upprättande av söksystem gällande motioner
Dokument
- M 563 av Johanna Njaita och Erika Jannok, 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2009
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.8
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.7
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.16
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.9

Johanna Njaita och Erika Jannok har den 2 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

sökfunktioner för motioner i Sametinget uppdateras med sökfunktionerna för
motionär, parti, datum, beslutsdatum, beslut och nyckelord.
_____________

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.8
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från presidiet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.8

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 122.7
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
________________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2021, § 175.16
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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§ 40

Motioner – forts.

§ 40.3

M 563 – Upprättande av söksystem gällande motioner – forts.

Skäl för yrkandet
I dagsläget är motionerna listade i ett dokument som går att finna på Sametingets hemsida.
Samtliga motioner som har inlämnats sedan Sametingets öppnande går att finna på denna
lista och omfattar i skrivande stund 557 motioner. Listan innehåller motion nr,
inlämningsdatum, parti/ledamot, ärende, när motionen har blivit besvarad och
åtgärd/övrigt. Dock är det inte möjligt att söka i listan på specifika sökord, ämne på
motionen eller motionslämnare. För att förenkla föreslås att ett söksystem kring motionerna
upprättas. Detta system skulle underlätta för den enskilde samt för Sametingets ledamöter.
_____________
Det dokument som avses i motionen är mycket riktigt en Pdf som – om användaren inte
har lämplig programvara på sin dator, läsplatta eller mobiltelefon – inte medger sökning på
de sökord som efterfrågas. Kansliet avser åtgärda detta genom att publicera dokumentet
som en tillgänglig Pdf. Frågan om att tillgängliggöra dokument på ett bättre sätt rent
generellt tas även i beaktande i samband med att Sametingets hemsida uppdateras den
närmaste tiden och ett nytt diariesystem upphandlas.
_______________
Mycket av Sametingets genomförda möten och beslut finns väl bevarade i protokoll och
uttalanden. Dessa är en värdefull del av den politiska utvecklingen i Sametinget och för
hävdandet av det samiska självbestämmandet. Det ligger ett värde i att dessa handlingar är
lätta att söka och hitta för att bland annat ge möjlighet till kontinuitet och bra underlag till
väl motiverade motioner.
Samtidigt pågår en utveckling av bland annat datorer, nätverk samt program som gör att
det kommer att bli lättare att inom en nära framtid kunna skapa bättre tillgänglighet till
olika dokument. Detta i samband med att Sametingets webbplats kommer att förbättras i
nära framtid och med upphandling av ett nytt diariesystem.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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M 563 – Upprättande av söksystem gällande motioner – forts.

Paulus Kuoljok yrkar om bifall till motionen.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns yrkandet om bifall till
Motoinen från Paulus Kuoljok
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
Och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för Paulus Kuoljoks yrkande om bifall
och finner att Sametinget förkastat yrkandet om bifall till motionen

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Paulus Kuoljok meddelar att Samiid Riikkabellodat reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
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Mošuvnnat - joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.4

M 564 – Sámefoandda lahtuid čoahkkingoluid meannudeapmi
Áššegirjjit
-

-

M 564 Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää,
Káren-Ann Hurri, Ingrid Inga, Åsa Blind ja Lars-Anders Baer ovddidan, 2021-12-02,
dnr 1.1.8-2021-2010
Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.9
Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60. 9
Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.8
Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.4

Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää, Káren-Ann Hurri,
Ingrid Inga, Åsa Blind ja Lars-Anders Baer leat juovlamánu 2 beaivvi ovddidan mošuvnna mas
sii evttohit:
ahte

Sámediggi sihkkarastá ahte Sámefoandda lahtuid čoahkkingolut buhtaduvvojit daid
meriid mielde mat leat mearriduvvon ”Sámedikki luohttámušválljejuvvomiid
ekonomalaš buorit” nammasaš njuolggadusain.

Stivra mearridii juovlamánu 13 -15 b 2021, § 162.9
ahte

gohččut hálddahusa válbmet ášši.
_____________

Ášši ii gieđahallon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.9

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.8
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________

Ákkastallan gáibádussii
Čoahkkingolut Sámefoanddas eai čuovu daid Sámedikkis dohkkehuvvon bálkádásiid muhto
čuvvot dan sajis erenoamáš njuolggadusaid dan dihte go Sámefoanda lea iežá eiseváldi.
Praktihkalaččat dat mearkkaša ahte lahtut bajil namuhuvvon lávdegottis masset ekonomalaččat
sin čoahkkinoasseváldimis. Ášši lea guhkit áiggi gieđahallon ja ii leat olahuvvon bálkádási mii
vástida iežá lávdegottiid lahtuid. Sámediggái ii leat vejolaš bálkkáhit daid lahtuid dan dihte go
ožžot bálkká
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M 564 – Sámefoandda lahtuid čoahkkingoluid meannudeapmi - joatkka
iežá eiseválddis, goitge mošuvnna ovddideaddjit oaivvildit ahte juoga ferte dahkkot nu olaha
dássásaš gieđahallama.
_____________
Sámediggi lea juovlamánus 2017 sádden gáibádusa ráđđehussii mii guoská buhtadusaid
Sámefoandda ja Sámeskuvlastivrra lahtuide.1 Gáibádusas ovdanbukto ahte rievdadusa bokte
mearrádusas (Sámediggi dievasčoahkkimis 2003-06-04, § 26) beaivebálká lahtuide
Sámeskuvlastivrras galgá leat seammá go beaivebálká mii lea lahtuide barggus Sámedikkis ja
Sámedikki stivrras ja lávdegottiin jna. Gáibádusas ovdanbukto ahte rievdadusa bokte
mearrádusas (Sámediggi dievasčoahkkimis 2010-10-26-28, § 54) beaivebuhtadus lahtuide
Sámeskuvlastivrras galgá leat seammá go beaivebálká mii lea lahtuide barggus Sámedikkis ja
Sámedikki stivrras ja lávdegottiin jna. Sámedikki (dievasčoahkkima) áigumuš daiguin
rievdadusaiguin lea leamaš divvut dan lahtuide duhtameahttun dili ahte go čađaha daid
gohččosiid ii oačču seammá buhtadusa seammá dásis go čađaha iežá gohččosiid masa
Sámediggi lea nammadan sin.
Sámedikkis mearriduvvon beaivebálkálea leamaš alibut go dat beaivebálká maid lahtut
Sámeskuvlastivrras ja Sámefoanddas ožžot njuolggadusaid jelgii mat leat mearriduvvon
daidda. Sámedikki oaidnu lea ahte dát buhtadusdásit galget geavahuvvot maid lahtuide geaid
Sámediggi nammada bargat Sámefoanddas ja Sámeskuvlastivrras. Sámediggi lea danne
buhtadan daid lahtuid dainna erohusain beaivebálká mii lea daid guokte buhtadusdásiid
gaskkas mat leat mearriduvvon Sámeskuvlastivrii ja Sámefondii ja Sámediggái. Jagi 2016
loahpageažis máksin dán erohusas lea heaittihuvvon. Lahtut Sámeskuvlastivrras ja
Sámefoanddas eai dáinna šat oačču buhtadusa iežaset barggu ovddas dain eiseválddiin mat
vástidit dan buhtadussii maid ožžot Sámedikkis.
Gáibádusas Sámediggi ovddida ahte lea Sámediggi, ja ii ráđđehus, mii galgá mearridit makkár
buhtadusaid dát lahtut galget oažžut. Dakkár ortnet galggai maid obba álkes vuogi mielde
sihkkarastit ahte buhtadusat fas šaddet dássásaččat dainna dásiin maid Sámediggi ieš geavaha
iežas lávdegottiin, ja vel gaskaneaset. Sámediggi oaidná omd. ahte sáhtálii dahkkot nu ahte 24 §
boazoealáhusmearrádusas ja 6 § dahje 12 § mearrádusas (2011:131) bagadallamii
Sámeskuvlastivrii dahkko lasáhus sisdoaluin ahte Sámediggi mearrida lahtuid buhtadusa.
Muhto vuolggasajiin das mii lea ovdanbukton Sámediggi oaidná dárbbu ahte ráđđehus
geahčada buhtadusnjuolggadusaid lahtuide Stivrras Sámefondii ja Sámeskuvlastivrii. Dan
oktavuođas ráđđehus berrešii maid veardidit delegeret mearridanválddi daid

1

Dnr 2017-1627.
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buhtadusain Sámediggái. Maid Sámefoanda sáddii sisa gáibádusa seammá sisdoaluin go
Sámedikki gáibádusas giđđat 2018. 2
Ráđđehus vástidii gáibádusa mearrádusas skábmamánus 2021 3 gos ráđđehus ovddidii
Sámedikki ja Sámefoandda čállosiid Láidunlávdegoddái (N 2021:92) ákkastallamiin ahte
ovddiduvvon čállosat guske áššiid mat gullojit Láidunlávdegotti bargui.
_____________
Sámefoanda lea eiseváldi ealáhusdepartemeantta vuolde. Sámefoanddas lea áigumuš ovddidit
ja doarjut boazoealáhusa, sámi kultuvrra ja sámi organisašuvnnaid.
Stivra lea váldán oasi válbmaneamis bajil ja oaivvilda ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga

________________
Marie Persson Njajta boahtá fas sadjásis
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

2

Gáibádus Sámefoanddas, dnr 2018:16, Sámefoandda ságadoalli Sylvia Simma.
dnr 2021-1982
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Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.4

M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden
Dokument
-

M 564 av Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää,
Káren-Ann Hurri, Ingrid Inga, Åsa Blind och Lars-Anders Baer, 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2010
Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.9
Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60. 9
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.8
Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.4

Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää, Káren-Ann Hurri,
Ingrid Inga, Åsa Blind och Lars-Anders Baer har den 2 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

Sametinget säkerställer att Samefondens ledamöter arvoderas av de nivåer som
fastställs i regelverket för ”Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget”.

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.9
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.9

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.8
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Skäl för yrkandet
Mötesarvoden inom Samefonden följer inte de av Sametinget antagna arvodesnivåerna utan
följer istället ett särskilt regelverk eftersom Samefonden är en annan myndighet. I praktiken
innebär det att ledamöterna inom ovan nämnda nämnd förlorar ekonomiskt på sitt mötesdeltagande. Frågan har hanterats under en längre tid utan att man har uppnått en
arvoderingsnivå motsvarande övriga nämnders ledamöter. Det är inte möjligt för Sametinget
att arvodera dessa ledamöter eftersom de arvoderas av en annan myndighet, dock anser
motionärerna att någonting måste göras för att uppnå en jämlik hantering.
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M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden – forts.
Sametinget har i december 2017 skickat en hemställan till regeringen avseende ersättningar
för ledamöter i styrelsen för Samefonden och Sameskolstyrelsen.4 I hemställan framförs att
genom ändring av förordningen (Sametinget i plenum 2003-06-04, § 26) kom dagarvodet
för ledamöter i Sameskolstyrelsen att likställas med det dagarvode som gäller för
ledamöters arbete i Sametinget och Sametingets styrelse och nämnder etc. Genom ändring
av förordningen (Sametinget i plenum, 2010-10-26-28, § 54) kom också ersättningen för
ledamöter i Samefonden att beloppsmässigt likställas med det arvode som Sametingets
ledamöter uppbär för arbete i Sametinget, Sametingets styrelse och nämnder etc.
Sametingets (i plenum) avsikt med dessa förändringar har varit att råda bot på den för
ledamöterna otillfredsställande situationen att de vid fullgörande av dessa uppdrag inte
uppbär ersättning i samma nivå som vid fullgörande av andra uppdrag som Sametinget
utsett dem till.
Det av Sametinget fastställda dagarvodet har varit högre än det dagarvode som
ledamöterna i Sameskolstyrelsen och Samefonden uppbär enligt det regelverk som gäller
för dessa. Det är Sametingets uppfattning att dessa ersättningsnivåer ska tillämpas även för
ledamöter som Sametinget utser att tjänstgöra i Samefonden och Sameskolstyrelsen.
Sametinget har därför ersatt dessa ledamöter med den skillnad i dagarvodet som gäller
mellan den ersättningsnivå som gäller för Sameskolstyrelsen respektive Samefonden och
Sametinget. Sedan slutet av år 2016 har utbetalningen av denna mellanskillnad upphört.
Ledamöterna i Sameskolstyrelsen och Samefonden uppbär således inte längre en ersättning
för sitt arbete i dessa myndigheter som motsvarar den ersättning som de erhåller inom
Sametinget.
I hemställan framför Sametinget att det är Sametinget, inte regeringen, som ska besluta om
vilka ersättningar som dessa ledamöter ska erhålla. En sådan ordning skulle också på ett
förhållandevis enkelt sätt säkerställa att ersättningarna återigen blir likvärdiga med dels
den nivå Sametinget själv tillämpar i sina egna nämnder, dels sinsemellan varandra.
Sametinget ser t.ex. att det skulle kunna åstadkommas genom att det i 24 §
rennäringsförordningen och i 6 § eller 12 § förordningen (2011:131) med instruktion för
Sameskolstyrelsen görs ett tillägg med innebörden att Sametinget beslutar om ersättning
för ledamöterna. Med utgångspunkt från det anförda ser Sametinget därför ett behov av att
regeringen ser över ersättningsreglerna för ledamöter i Styrelsen för samefonden och
Sameskolstyrelsen. I samband därmed bör regeringen också överväga att delegera
beslutanderätten om dessa ersättningar till Sametinget. Även Samefonden skickade in en
begäran med likalydande innehåll som Sametingets hemställan under våren 2018.5

4
5

Dnr 2017-1627.
Begäran från Samefonden, dnr 2018:16, Samefondens ordförande Sylvia Simma.
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M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden – forts.
Regeringen besvarade hemställan i beslut från november 20216 där regeringen
överlämnade Sametingets och Samefondens skrivelser till Renmarkskommitten (N 2021:02)
med motiveringen att de inkomna skrivelserna rör frågor som omfattas av
Renmarkskommitténs uppdrag.
_____________
Samefonden är en myndighet under näringsdepartementet. Samefonden har till ändamål
att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer
Styrelsen har tagit del av beredningen ovan och anser därmed att motionen är besvarad.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
_________________
Marie Persson Njajta återinträder
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

6

motionen därmed är besvarad.

Dnr 2021-1982
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Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.5

M 566 – Sierra juolludus sámi valáštallamii
Áššegirjjit
- M 566 Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää ja Káren-Ann Hurri ovddidan
2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2012
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2013-02-19—21, § 10.8
- Valaštallan Ruotas, dnr2017-86
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13-15, § 162.11
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07,§ 60.11
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.10
- Dearvvašvuođa, vuorrasiid- ja valáštallanlávdegoddi beavdegirji 2022-09-12, § 31
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.5
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.3

Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää ja Káren-Ann Hurri
leat juovlamánu 2 b ovddidan mošuvnna mas sii evttohit:
ahte

oččodit sierra juolludusa sámi valáštallamii Sámedikki juolludusreivves.
_______________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 162.11
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši,

ahte

bivdit cealkámuša dearvvašvuođa,- boarrásiid ja valáštallanlávdegottis.
_____________

Ášši ii gieđahallon cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.11.

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.10
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis
_______________

Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.5
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.
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M 566 – Sierra juolludus sámi valáštallamii - joatkka
Sámediggi lea juolludanruhtaduvvon eiseváldi ja Sámediggi guođđá jahkásaččat
budjeahtavuođu ráđđehushálddahussii, juolludangáibádusa reforpmaid birra, njuolggadusa
(2000:605) jelgii jahkečilgehusa ja budjeahtavuođu birra. Reglerenreive lea ráđđehusa
deháleamos reaidu
doaimmalaččat stivret eiseválddiid doaimmaid áigumušain doaimmahit ráđđehusa politihka.
Ášši sámi valáštallama birra ja dan ruhtadeapmi lea leamaš áigeguovdil Sámedikkis guhkes
áiggi. Earret iežá mošuvdna M 432 sisdoaluin, “ahte Sámediggi jahkásaččat mearridan ruđa sámi
valáštallamii ja doaibma nu ahte ruđat sámi valáštallamii lassána!, lea dohkkehuvvon
dievasčoahkkimis 2013. Jagiid 2014 -- 2019 Sámediggi lea iežas budjeahtavuođus gáibidan
erenoamáš ruđa sámi valáštallamii. Earret
gáibádus budjeahtavuođus ášši sámi valáštallama ja ruhtadeami birra
Sámediggi lea lokte ságastallama ja čállosiid bokte ráđđehushálddahussii, earret iežá čállosiin
ovttas SIF:n, dnr 2017-86.
Mii guoská almmolaš ruhtadeami valáštallamis Ruoŧas de lea Sveriges
Riksidrottsförbund mii geahččala áššiid stáhtadoarjaga juohkimis valáštallandoaimmas
ráđđehusa njuolggadusaid mielde, mii lea mearriduvvon lágas (1995:361) addin
hálddahusdieđuin Sveriges Riksidrottsförbundii. Riksidrottsförbundeta juolludeapmi
reglerejuvvo njuolggadusas (1999:1177) stáhtadoarjaga birra
valáštallandoaimmaide.
Sámi valáštallan ja sámi valáštallanorganisašuvnnat sáhttet ohcat doarjaga Sámedikki
kulturlávdegotti bokte. Kulturlávdegottis lea delegašuvdna mearridit juohkima stáhta
doarjagis, (ruhta golloguovllus 17, juolludeapmi 1:2, ap.5, Juolludeapmi sámi kultuvrii, mii
láve namuhuvvot kulturjuolludeapmin).
Sámedikki reglerenreivves ráđđehusa vuoruhusat bohtet ovdan mii guoská ap.5.
_____________
Dearvvašvuođa, vuorrasiid- ja valáštallanlávdegoddi mearridii 2022-09-12, § 31
ahte

evttohit stivrra ahte mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
_______________
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Jennie Granberg dieđidha bealátvuođa ja ii oassálaste gieđdahallamis ja mearrádusas § 201.3
Stivra oaivvilda hate dárbbaha nannet sámi valáštallama.
Stiva lea dál geahčadeame hámiid buoriduvvon ruhtadeapmái ja juolludeapmái.
Stiva lea maid lokte ášši dan čiekŋalit eiseváldde gulahallamis
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
______________
Fia Kaddik gáibida ahte dohkkeha mošuvnna.
Erik-Oscar Oscarsson boahtá ruovttoluotta
Stefan Larsson boahtá lahtu Lars-Paul Kroik sadjái

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de lea gáibádus dohkkehit
mošuvnna Fia Kaddikis
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa
Ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan stivrra evttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Fia Kaddika gáibádusa
dohkkeheapmái
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan gáibádusa dohkkehit mošuvnna.
Sámediggi mearrida
ahte

dohkkehit mošuvvna.

Nils-Johan Labba boahtá ruovttoluotta.

Paulus Kuoljok dieđiha ahte Samiid Riikkabellodat reservere čálalaččat stivrra mearrádusa. Mielddus.
Marita Stinnerbom reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus.
Mikael Jakobsson reservere iežat čálálaččat stivrra stivrra mearrádusa. Mielddus
Justerarens sign

78 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.5

M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott
Dokument
- M 566 av Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää och Káren-Ann Hurri
2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2012
-

Plenumprotokoll 2013-02-19—21, § 10.8
Samisk idrott i Sverige, dnr 2017-86

-

Styrelseprotokoll 2021-12-13-15, § 162.11
Styrelseprotokoll 2022-04-05—07,§ 60.11
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.10
Hälso-, äldre och idrottsnämndens protokoll 2022-09-12, § 31
Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.5
Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.3

Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää och Káren-Ann Hurri
har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

arbeta för ett särskilt anslag för samisk idrott i Sametingets regleringsbrev.
_______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.11
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från hälso,- äldre och idrottsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.11.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.10
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.5

§ 40

att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Motioner – forts.
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M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott – forts.
Sametinget är en anslagsfinansierad myndighet och Sametinget inlämnar årligen till
regeringen budgetunderlag, ett äskande om reformer, enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Regleringsbrevet är regeringens viktigaste
instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet i syfte är att verkställa
regeringens politik.
Frågan om samisk idrott och dess finansiering har varit aktuell på Sametinget under lång
tid. Bl. a. har motion M 432 med innebörd, ” att Sametingets årligen fastställer medel för
samisk idrott och verkar för att medlen för samisk idrott ökar”, antagits av plenum 2013. Under
åren 2014 – 2019 har Sametinget i sitt budgetunderlag äskat om särskilda medel till samisk
idrott. Förutom äskande i budgetunderlag har frågan om samisk idrott och finansiering
aktualiserats av Sametinget genom dialog med och skrivelser till regeringskansliet, bl. a.
skrivelse tillsammans med SIF, dnr- 2017-86.
Vad gäller allmänt om finansiering av idrott i Sverige så är det Sveriges
Riksidrottsförbund som prövar frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer, vilket stadgas av lag
(1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges
Riksidrottsförbund. Riksidrottsförbundets bidragsgivning regleras av förordning
(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet.
Samisk idrott och samiska idrottsorganisationer kan söka bidrag genom Sametingets
kulturnämnd. Kulturnämnden har delegation på att besluta om fördelning av statens
bidrag, (medel ur utgiftsområde 17, anslag1:2, ap.5 , Bidrag till samisk kultur, vilket
brukar benämnas som kulturanslag).
I Sametingets regleringsbrev framkommer regeringens prioriteringar avseende ap.5.

_____________________
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade 2022-09-12, § 31
att

föreslå styrelsen besluta att motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justerades omedelbart.
______________________
Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.5

§ 40

att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Motioner – forts.
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M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott – forts.

Jennie Granberg anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut av § 201.3
Styrelsen anser att den samiska idrotten behöver stärkas.
Styrelsen arbetar nu för att se över former för förbättrad finansiering och bidragsgivning.
Styrelsen har även lyft frågan vid den fördjupade myndighetsdialogen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________
Fia Kaddik yrkar om bifall till motionen.
Erik-Oscar Oscarsson återinträder
Stefan Larsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns yrkande om bifall till
motionen från Fia Kaddik.
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
Och finner att Sametinget förkastat styrelsens förslag
Ordförande ställer proposition för bifall till eller avslag för Fia Kaddiks yrkande om bifall
och finner att Sametinget godtagit yrkandet om bifall till motionen

Sametinget beslutar
att

anta motionen.

Nils-Johan Labba återinträder
Paulus Kuoljok meddelar att Samiid Riikkabellodat reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
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Mošuvnnat - joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.6

M 567 - Okta návdečivgan ila ollu boazodoalloguovllus
Áššegirjjit
- M 567 Marianne Gråikas ja Anja Fjellgren Walkeapääas 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2013
- Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.12
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.12
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.11
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.17
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.10

Marianne Gråik och Káren-Ann Hurri leaba juovalmánu 2 beaivvi guođđán mošuvnna gos
gáibideaba:
ahte

Sámedikki stivra doaibma nu ahte nuorta ovttasdoaibmaguovlu gáibida bearráigeahču
našuvnnalaš vuolimus návddemearis.

ahte

Sámedikki stivra doaibma nollágierdima návddis boazodoalloguovlus.
______________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2022, § 152.12
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši,

ahte

viežžat cealkámuša boazoealáhuslávdegottis.
_____________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 5 -7 b. cuoŋománus 2022, § 60.12.
_______________
Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.11
ahte

gohččot hálddahusa válbmet mošuvnna vieru mielde, nugo eahpepolitihkalaččat,
riektelaččat ja áššálaččat ja čilget ovddibut mearrádusa áššis.
___________

Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.17
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.
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Ákkastallan gáibádussii
Luonddugáhttendoaimmahat mearridii 2019 ahte rievdadit vuolimus meari návddiide 270
rájis gitta 300 čivgamiidda. Dát mearkkašii vel golbma čivgama daid golbma
ovttasdoaibmaguovlluide. Miessemánu 9 beaivvi 2020 Luonddugáhttendoaimmahat
mearridii ođđa mearrádusa vuolimus meriid ektui návddiide ja ahte Jämtlánddas galggai
leat okta návdečivgan, mii vástida logi návddi. Mearrádus váldui váikko Nuorta
ovttasdoaibmaguovllu visot meahcceeallehálddahussáttagottit ledje mearridan ahte ii
aktage návdečivgat galggai gávdnot guovllus. Veahkehan dihte dan heahte dili mii lea
erenoamážit oarje guovllus Jämtlánddas de ulbmil ovtta čivgamiin ferte váldot eret.
Ealáhusdepartemeanta lea evttohan rievdadusaid mearrádusas (2009:1263) hálddahusas
biertnas, návddis, geatkkis, albasis ja goaskimis. Evttohus mearkkaša ahte vuolimus mearit
čadnot ovttasdoaibmaguovlluide dan sadjái go leanaide. Dan bokte rehkenasto
návdečivgan Jämtlánddas Nuorta ovttasdoaibmaguvlui nu ahte olles boazodoalloguovlu
ferte doalahit vuolimus meriide. Guhkit áigái vejolašvuohta suodjebivdui visot čearuide
šaddá váddásit. Geasset 2021 okta návdečivgan lea kvalitehtasihkkaraston Oarje
hálddahus-guovllus mii dahká ođđa juohkima vejolažžan. Luonddugáhttendoaimmahaga
neavvu jelgii de bearráigeahčču vuolimus meriide stuorra meahcielliide de lea vejolaš
ovttasdoaibmaguovllus gáibidit bearráigeahču vuolimus meriin daid dábálaš áigodagaid
gaskkas jus leat erenoamáš ákkat. Leat stuorra vahágat ja váttisvuođat jođihit boazodoalu
go návdi lea das. Boazodoallu šaddát čielgasit váddásit, mii dagaha uhkádusa árbevirolaš
boazodollui.
____________
Áššit meahcieallehálddahusa birra meahcieallehálddahusguovllus, ovttasdoaibmaráđđi ja
vuolimus mearit reglerejuvvojit mearrádusas (2009:1263) hálddahusas biertnas, návddis,
geatkkis, albasis ja goaskimis.7
Hálddahussii stuorra meahcielliide gávdno meahcieallihálddahusguovlu. Nuorta
meahcceaeallehálddahusguvlui gullo Västernnorrlándda, Jämtlándda, Västerbottena ja
Norrbottena leana. Gaskkamus meahcieallehálddahusguvlui gullo Stockhoalmma,
Uppsala, Västra Götalándda, Värmlándda, Örebro, Västmanlándda, Dalarna ja Gävleborga
leanat. Oarjje meahcieallehálddahusguvlui gullo Södermanlándda, Östergötlándda,
Jönköpinga, Kronoberga, Kalmara, Gotlándda, Blekinge, Skåne ja Hallanda leana.
Iešguhtege meahcieallehálddahusguvlui galgá gávdnot okta ovttasdoaibmaráđđi
ovttasdoibmii leanastivrraid gaskka meahcieallehálddahusguovllus áššiin mat
ovttasdoaibmat guhte

7

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091263-om-forvaltning-av-bjorn_sfs2009-1263
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guimmiin dakkár áššiin. Ovttasdoaibmaráđis Nuorta meahcieallehálddahusguvlui ja
Gaskamus meahcieallehálddahusguvlui leat ovddasteaddjit Sámedikkis.
Daid rievdadusaid vuođul mearrádusas (2009:1263) hálddahusas biertnas, geatkkis, albasis
ja goaskimis mii boahtá fápmui skábmamánu 1 beaivvi 2022 vuolimus mearit návdái galgá
vuolgit meahcieallehálddahusguovllus dan sajis go leanas. Lea ain leanastivra mii guođđá
evttohusa vuolimus mearrái návddiide ovttasdoaibmaráđđái sin
meahcieallehálddahusguovllus. Leanastivrraid evttohusaid vuođul de guđđet evttohusa
Luonddugáhttendoaimmahahkii vuolimus meriid ektui návdegávdnamiidda sin
meahcieallehálddahusguovllus. Evttohus ii oačču mearkkašit ahte doalaheapmi buorre
seailluhanstáhtusis šlájaide sin lunddolaš leavvanguovllus šaddá váddásit.
Luonddugáhttendoaimmahat mearrida dan maŋŋil vuolimus meriid ovttasdoaibmaráđi
evttohusa mielde. Luonddugáhttendoaimmahat ii leat čadnon ovttasdoaibmaráđi
evttohusas. Vuolimus mearit galget mearriduvvot rámmaid siskkobealde daid nášuvnnalaš
ulbmiliidda iešguđet šládjii ja váldá vuhtii šlája lunddolaš leavvanguovllu.
Luonddugáhttendoaimmahat galgá unnimusat oktii juohke viđat jagi bearráigeahččat
vuolimus meriid juohkima. Vuolimus mearit fámus dál návdái mearriduvvui
Luonddugáhttendoaimmahagas miessemánu 9 beaivvi 2019 gos ovttasdoaibmaráđi
evttohuvvon vuolimus mearit návdái meahcieallehálddahusguovlodásis rievdaduvvui nu
ahte oktiibuot vástida dan našuvnnalaš refereansaárvvu 300 indiviiddaiguin. Nuorta
hálddahusguvlui lea okta návdečivgan mearriduvvon vuolimus mearrin. Boahtte
juohkinbearráigeahčču lea jeavddalaš gaskkaid mielde jagi 2024.
Sámedikki oaidnu ja barggut
Sámediggi bargá unniduvvon meahcieallečeardda váras gierdanmeriin 10 % ja ahte ii
aktage návdi galgá gávdnot boazodoalloguovllus. Bargu vuolgá váldooassái
boazoealáhuspolitihkalaš doaibmaprográmmas, ráđđehusgohččosis gierdanmeriid birra.
Jearaldagat vuolimus meriid birra ja dan dohkketmeahttun meahciealle- ja návdedilli
boazodoalloguovllus loktejuvvo jeavddalaččat ealáhusdepartementii ja ovddasvástideaddji
eiseválddiide.
Meahcielliid lohku oktiibuot boazodoalloguovllus lea ain ila alla boazoealáhusa
dohkkeheami ektui. Meahcieallelohku, buhtadusat ja vahátrehkenastimat vuosehit ahte
massinmearit eai leat rievdaduvvon ja ahte gierdanmearri lea ollu badjelii go
logi proseantta ja dáinna ii čuovu riikabeaivemearrádusa 2013 rájis. Sámediggi ii leat
dássážii ožžon vástádusa daid evttohuvvon doaibmabijuide.
2018:s Sámediggi guđii gáibádusa muhtin vuođđonjuolggadusarievdadusaide mat guske
reglerema meahcielliid hálddahusas. Almmolaš gáibádus lea geassemánus ja čakčamánus
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2022 čuovvuluvvon hálddahusas čoahkkimiin virgeolbmuiguin ealáhusdepartemeanttas ja
birasdepartemeanttas.
Sámediggi lea máŋgii čielgasit vuosttildan Luonddugáhttendoaimmahaga mearrádusa
návdečivgama birra Jämtlándda leanas. Geassemánu 28 beaivvi 2019 Sámediggi váidalii
Luonddugáhttendoaimmahaga ođđasit geahččaluvvon mearrádusa návdečivgama birra
Jämtlándda (NV-4358-19) hálddahusriektái. Sámediggi gáibidii ahte hálddahusriekti galggai
máhcahit ášši Luonddugáhttendoaimmahahkii ođđa gieđahallamii ja mearrádussii.
Hálddahusriekti hilggui Sámedikki váidaleami ákkastallamiin ahte Sámediggi - stáhtalaš
eiseváldin - váillaha celkojuvvon vuođđonjuolggaduslaš doarjaga mii addá diggái rievtti
váidalit áigeguovdilis mearrádusa (sárdnunvuoigatvuođa). Luonddugáhttendoaimmahaga
mearrádus návdečivgama birra Jämtlándda leanas bissu.
Váidaleamis Sámediggi buvttii ovdan earret iežá čuovvovačča
Gáibiduvvo ollu nanu ákkat spiehkastit ovttasdoaibmaráđi árvvoštallama ja evttohusa.
Sámediggi oaivvilda ahte Luonddugáhttendoaimmahat, ovdabargocealkámuša ja
riikabeaivemearrádusa vuođul gierdanmearit lea váillahan doarvái ollu ákkaid spiehkastit
ovttasdoaibmaráđi evttohusa.
Spiehkastat dan gáržžes oaivilis návddi vuostá boazoguohtunguovllus mii lea
proposišuvnnas En hållbar rovdjurspolitik (prop 2012/13:191) lea jus soames gearddi
galggalii ihtit “vejolašvuohta lassin”. Daid guorahallamiid jelgii mat leat dahkkon
ovttasdoaibmaráđis ja meahciealledelegašuvnnas báikkálaš čatnosiin de ii gávdno dakkár
vejolašvuohta. Iige Sámediggi ipmir ahte gávdno dakkár vejolašvuohta. Nuppe dáfus
ovdáneapmi, lassánan meahiealledeattuin boazodollui, lea unnidan vejolašvuođa ahte
dakkár vejolašvuohta livččii sáhttit šaddat juoste boazodoalloguovllus.
Luonddugáhttendoaimmahaga mearrádus ožžo dáinna ipmirduvvot ahte eiseválddit leat
gávdnan dakkár vejolašvuođa. Doarjagiid dása ii goitge gávnna ii
Luonddugáhttendoaimmahaga mearrádusákkastallamis iige mearrádusvuođus.
Luonddugáhttendoaimmahaga mearrádus guoská hálddahusa návddis
boazodoalloguovllus. Návdi lea dat meahciealit mii lea váddáseamos boazodollui
gieđahallat, go dan bivdovuohki ii dušše daga stuorra massimiid muhto maid ahte ealut
bieđganit ja vuojehuvvojit guhkás. Doaimmalaš návdi guohtunguovllus sáhttá addit
máŋggaid mánuid lassebarggu boazodollui guovllus. Dáinna duogážiin lea čielggas ahte ášši
guoská čearuid ja danne galge oažžut váikkuhanvejolašvuođa ráđđehallamiid bokte.
Áigumuš dakkár ráđđehallamiin lea váldit vuhtii sámiid oainnuid ja dárbbuid eiseválddiid
mearrideamis.
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Sámedikki váikkuhanvejolašvuohta ráđđehallamiid bokte sihkkarasto 3 § bokte
njuolggadusas hálddahus stuorra meahcielliin gos čužžo ahte Sámedikki ovddasteaddjit
galget leat mielde ovttasdoaibmaráđis Nuorta ja Gaskkamus
meahcieallehálddahusguovlluin. Muhto go Luonddugáhttendoaimmahat spiehkasta
ovttasdoaibmaráđi mearrádusas de mearkkaša ahte boazodoalu dárbbut ja oainnut eai leat
váldon vuhtii ja ahte Sámediggi massá sin duohta váikkuhanvejolašvuođa eiseválddiid
mearrideamis.
Sámedikki jahkečilgehusas 2021 ovdanbukto ahte návdeásaheapmi Jämtlánddas lea lasihan
Sámedikki goluid vaháteastideaddji ruhtii dássái gos Sámediggi fas lokte ášši manne galgá
gávdnot návdečivgan Jämtlánddas.
Miessemánus 2022 Luonddugáhttendoaimmahat juolluduvvui moanat ráđđehusgohččosiid
áigumušain ovddidit návdehálddaheami. Oassái Luonddugáhttendoaimmahat galgá
analyseret jus, ja jus nu makkár eavttuide mielde, návddi refereansaárvu áššis
populašuvdnasturrodat buorre seailluhanstáhtusii šládja- ja habitáhtadierktiivva jelgii
galggai sáhttit leahkit 170-270 mii dieđihuvvui proposišuvnnas En hållbar
rovdjursförvaltning man birra riikabeaivi mearridii 2013. Luonddugáhttendoaimmahat
galgá maid guorahallat jus suodjebivdu návddis sáhttá ovddiduvvot nu ahte veahkeha
meahcieallepolitihka oppalaš ja guhkesáigásaš ulbmiliid.
Riikabeaivi lea miessemánu 18 beaivvi 2022 mearridan ahte ráđđehussii dahká
almmuhusaid návdečeardda hálddaheami birra. Almmuhusa jelgii de riikabeaivi oaivvilda
ahte refereansaárvu návdečerdii - namalassii galle návddi gáibiduvvojit nu ahte
návdečeardda galgá oaivvilduvvot atnit buori seailluhanstáhtusa - galggalii leahkit, gaskal
170 ja 270 návddi. Goitge galggale doallat dan vuolit ravddas 170 indiviiddaiguin, earret
iežá go váldá vuhtii ahte návdepopulašuvnna lassána. Lassin ja
Luonddugáhttendoaimmahaga gohččosa ja merkejit ahte ii leat jáhkehahtti ahte oktage
ođđasit geahččaleapmi vuolimus mearrái návddiide boahtá dahkkon daid proseassaid
botta.
Jearaldat ođđasit geahččalit vuolimus meari návdái lea Luonddugáhttendoaimmahaga
mearrádusa rájis bistevaččat digaštallon Nuorta ovttasdoaibmaguovllus. Sámediggi boahtá
maid ovddusguvlui jođihit ášši ođđasit geahččalit ášši ráđis.
_____________
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galggale gávdnot guovllulaš hálddahusplánat návdái dan dihte go návdečearda rievdá
báikkis báikái riikkas. Sámediggi čuvvo ovdáneami riikabeaivvi mearrádusas
________
Sámediggi ii leat rievdadan oainnu návddi ektui boazodoalloguovllus.
Ovttasdoaibmaráđit leat ovttaoaivilis Sámedikkiin ahte referánsaárvu meahcielliide galgá
vuoliduvvot ja erenoamážit mii guoská návddi.
Jus návdi goitge boahtá boazodoalloguvlui go ii sáhte eastit dan go bohtet sihke Suomas
ja Norggas.
Ulbmil lea goitge ain ahte ii makkárge čivgan návddis galggat gávdnot, mii oaidnit ahte
bohtet rájis rastá maid muhto maid ahte suoddjebivddut stuorit muddui dahkkot
návddiid vuostá.
Luonddugáhttendoaimmahat lea dainna duogážiin gáibádusat mat bohtet ovdan ja
riikabeaivvi mearrádusas bidjat alla vuohčima vai galgá lahkonit vuolit referánsalogu.
Sámediggi joatkka áššiin referánsaloguin meahcielliide ja ahte dássi eanemusat 10 %
massimiin oláhuvvo.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
______________
Biehtjes Nils-Biehtara Jånni Pavlus gáibida ahte mošuvdna dohkkehuvvo.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
arret stivrra evttohusa de lea gáibádus ahte mošuvdna galgá dohkkehuvvot Biehtjes NilsBiehtara Jånni Pavlus
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun stivrra evttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dahje hilgut Biehtjes Nils-Biehtara Jånni
Pavluas gáibádusa dohkkehit mošuvnna ja gávnnaha ahte ovttajienalaš Sámediggi lea
dohkkehan gáibádusa dohkkehit mošuvvna.
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Sámediggi mearrida
ahte

dohkkehit mošuvvna.

Paulus Kuoljok dieđiha ahte Samiid Riikkabellodat reservere čálalaččat stivrra mearrádusa vuostá.
Mielddus.
Marita Stinnerbom reservere iežat čálálaččat stivrra mearrádusa vuostá. Mielddus.
Mikael Jakobsson reservere iežat čálálaččat stivrra mearrádusa vuostá. Mielddus.
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M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet
Dokument
- M 567 av Marianne Gråik och Anja Fjellgran Walkeapääas 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2013
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.12
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.3
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.12
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.11
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.17
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.10

Marianne Gråik och Káren-Ann Hurri har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametingets styrelse verkar för att norra samverkansområdet begär en översyn av den
nationella miniminivån för varg,

att

Sametingets styrelse verkar för nolltolerans av varg i renskötselområdet.
______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 152.12
at

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från rennäringsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.12.
_______________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.11
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
____________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175,17
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Skäl för yrkandet
Naturvårdsverket beslutade år 2019 att ändra miniminivån för varg i Sverige från 270 till 300
föryngringar. Detta innebar ytterligare tre föryngringar i de tre samverkansområdena. Den 9
maj 2020 fattade Naturvårdsverket nytt beslut om miniminivåer för varg och att Jämtland
skulle ha en vargföryngring, vilket motsvarar tio vargar. Beslutet fattades trots att Norra
samverkansrådets samtliga viltförvaltningsdelegationer beslutat att ingen vargföryngring
ska finnas inom området. För att avhjälpa den akuta situation som råder inom främst södra
delen av Jämtland måste målet om en föryngring tas bort. Näringsdepartementet har
föreslagit förändringar i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn. Förslaget innebär att miniminivåer kopplas till samverkansområde istället för län.
Därigenom räknas vargföryngringen i Jämtland till Norra samverkansområdet så att hela
renskötselområdet måste förhålla sig till miniminivån. I förlängningen försvåras möjligheten
till skyddsjakt för alla samebyar. Under sommaren 2021 har en vargföryngring
kvalitetssäkrats inom Södra förvaltningsområdet vilket möjliggör en omfördelning. Enligt
Naturvårdsverkets vägledning om översyn av miniminivåer för stora rovdjur är det möjligt
för ett samverkansområde att begära översyn av miniminivåerna mellan ordinarie intervaller
om det föreligger särskilda skäl. Det är stora skador och svårigheter att bedriva renskötsel i
vargens närvaro. Renskötseln försvåras påtagligt, vilket utgör ett hot mot traditionell
renskötsel.
_______________
Frågor om rovdjursförvaltning rovdjursförvaltningsområde, samverkansråd och
miniminivåer regleras i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn.8
För förvaltningen av stora rovdjur finns rovdjursförvaltningsområden. Det norra
rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län. Det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala,
Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Det
Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

8

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091263-omforvaltning-av-bjorn_sfs-2009-1263
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För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan
mellan länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningsområdet i frågor om förvaltning av de stora
rovdjuren. Samverkansråden ska också samverka med varandra i sådana frågor. I
samverkansråden för Norra rovdjursförvaltningsområdet och Mellersta
rovdjursförvaltningsområdet ingår företrädare för Sametinget.
Utifrån de ändringar av förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn som träder i kraft den 1 november 2022 ska miniminivåer för varg utgå från
rovdjursförvaltningsområde istället för län. Det är fortsatt länsstyrelsen som lämnar förslag
på miniminivå för varg till samverkansrådet inom sitt rovdjursförvaltningsområde. Med
utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämnar de förslag till Naturvårdsverket om
miniminivåer för vargförekomst inom sitt rovdjursförvaltningsområde. Förslagen får inte
innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i deras naturliga
utbredningsområden försvåras. Naturvårdsverket fastställer sedan miniminivåer efter
samverkansrådens förslag. Naturvårdsverket är inte bunden av samverkansrådens förslag.
Mininivåerna ska fastställas inom ramen för de nationella målen för respektive art och med
beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.
Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna.
Nu gällande miniminivå för varg fastställdes av Naturvårdsverket den 9 maj 2019 där
samverkansrådens föreslagna miniminivåer för varg på rovdjursförvaltningsområdesnivå
justerades så att det sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer.
För det norra förvaltningsområdet har en vargföryngring fastställts som miniminivå. Nästa
fördelningsöversyn sker enligt regelbundet intervall år 2024.
Sametingets inställning och insatser
Sametinget arbetar för minskade rovdjursstammar i paritet med toleransnivån på 10 % och
att ingen varg ska finnas i renskötselområdet. Arbetet utgår huvudsakligen från
rennäringspolitiskt handlingsprogram, regeringsuppdrag om toleransnivåer. Frågorna om
miniminivåer och den ohållbara rovdjurs- och vargsituationen inom renskötselområdet lyfts
regelbundet till näringsdepartementet och ansvariga myndigheter.
Det totala antalet rovdjur i renskötselområdet är fortfarande för högt i förhållande till
rennäringens acceptans. Rovdjursantal, ersättningar och skadeberäkningar visar att
förlustnivåerna inte ändrats och att toleransnivån är
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långt över tio procent och därmed inte följer riksdagsbeslutet från 2013. Sametinget har
hittills inte fått något gensvar för de åtgärder som föreslagits.
Under 2018 lämnade hemställde Sametinget om vissa författningsändringar vad gäller
reglering om förvaltning av stora rovdjur. Hemställan har under juni och september 2022
följts upp av kansliet vid möten med tjänstepersoner på näringsdepartementet och
miljödepartementet.
Sametinget har vid flertalet tillfällen tydligt markerat mot Naturvårdsverkets beslut om
vargföryngring i Jämtlands län. Den 28 juni 2019 överklagade Sametinget Naturvårdsverkets
omprövningsbeslut om vargföryngringen i Jämtland att inte ändra fastställda miniminivåer
för varg (NV-4358-19) till förvaltningsrätten. Sametinget yrkade att förvaltningsrätten skulle
återförvisa ärendet till Naturvårdsverket för ny handläggning och beslut. Förvaltningsrätten
avvisade Sametingets överklagan med motiveringen att Sametinget - i egenskap av statlig
myndighet - saknar uttryckligt författningsstöd som ger tinget rätt att överklaga det aktuella
beslutet (talerätt). Naturvårdsverkets beslut om en vargföryngring i Jämtlands län kvarstår.
I överklagan framförde Sametinget bl.a. följande
Det krävs mycket starka skäl till att frångå samverkansrådets bedömning och förslag.
Sametinget anser att Naturvårdsverket, utifrån förarbetsuttalanden och riksdagsbeslut om
toleransnivå har saknat tillräckliga skäl att frångå samverkansrådets förslag.
Det undantag från den restriktiva hållningen gentemot varg i renskötselområdet som
uppställs i propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) är ifall det vid något
tillfälle skulle uppkomma ”möjlighet därtill”. Enligt de utredningar som gjorts av
samverkansråd och viltdelegationer med lokal anknytning existerar inte någon sådan
möjlighet. Inte heller Sametinget uppfattar att det finns någon sådan möjlighet. Snarare har
utvecklingen, med ökat rovdjurstryck för rennäringen, minskat utsikterna för att en sådan
möjlighet skulle kunna uppkomma någonstans inom renskötselområdet. Naturvårdsverkets
beslut får därmed förstås så att myndigheten har funnit en sådan möjlighet. Några stöd för
detta går dock inte att finna i vare sig Naturvårdsverkets beslutsmotivering eller
beslutsunderlag.
Naturvårdsverkets beslut rör förvaltning av varg inom renskötselområdet. Vargen är det
rovdjur som är svårast för renskötseln att hantera, då dess jaktsätt
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inte bara orsakar stora förluster utan även gör att renhjordar splittras och drivs långa
sträckor. En aktiv varg i ett betesområde kan skapa flera månaders merarbete för renskötseln
i området. Mot denna bakgrund är det uppenbart att samerna berörs av frågan och därför
ska ges möjlighet till inflytande genom samråd. Syftet med ett sådant samråd är att beakta
samernas synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
Sametingets möjlighet till inflytande genom samråd säkerställs genom 3 § förordningen om
förvaltning av stora rovdjur där det stadgas att företrädare för Sametinget ska ingå i
samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjurs-förvaltningsområdena. Men när
Naturvårdsverket frångår samverkansrådets beslut innebär det att renskötselns behov och
synpunkter inte beaktats och att Sametinget förlorar sin reella möjlighet till inflytande i
myndighetens beslutsfattande.
I Sametingets årsredovisning 2021 framförs att vargetableringen i Jämtland har ökat
Sametingets kostnader för skadeförebyggande medel till en nivå där Sametinget åter
aktualiserar frågan om varför det ska finnas en vargföryngring i Jämtland.
I maj 2022 tilldelades Naturvårdsverket flera regeringsuppdrag i syfte att utveckla
vargförvaltningen. Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka
förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam
bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på
170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade
om 2013. Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att
bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål.
Riksdagen har den 18 maj 2022 beslutat rikta tillkännagivanden till regeringen om
förvaltning av vargstammen. Enligt tillkännagivandet anser riksdagen att referensvärdet för
vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha
gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det
nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
Vidare att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg eftersom vargstammen
varierar över landet. Sametinget följer utvecklingen av riksdagens beslut och
Naturvårdsverkets uppdrag och noterar att det är osannolikt att någon
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omprövning miniminivå för varg kommer att ske under tiden för dessa processer.
Frågan om omprövning av miniminivå för varg har sedan Naturvårdsverkets beslut
kontinuerligt diskuterats i Norra samverkansrådet. Sametinget kommer även
fortsättningsvis att driva frågan om omprövning i rådet.
___________
Sametinget har inte ändrat uppfattning om varg i renskötselområdet.
Samverkansråden är eniga med Sametinget att referensvärdet för rovdjuren ska minskas
och särskilt gäller det varg.
Att varg ändå kommer in i renskötselområdet går inte att förhindra då inpassering sker
dels från Finland och dels från Norge.
Målet är fortfarande att ingen föryngring av varg ska finnas, vi noterar att invandring
sker men också att skyddsjakter i allt högre grad vidtas mot varg.
Naturvårdsverket har mot bakgrund av de krav som framställts och riksdagens beslut
lagt en hög avskjutning för att närma sig det lägre referenstalet.
Sametinget fortsätter med frågan om referenstal på rovdjur och att nivån om högst 10 %
förluster fullföljs.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
________________
Paulus Kuoljok yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Förutom styrelsens förslag finns yrkandet att motionen ska bifallas från Paulus Kuoljok.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget förkastat styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Paulus Kuoljoks yrkande för
bifall till motionen ochfinner att ett enhetligt Sametinget godtagit yrkande om bifall till
motionen.
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Sametinget beslutar
att

anta motionen

Paulus Kuoljok meddelar att Samiid Riikkabellodat reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
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Áššegirjjit
M 568 Lars Miguel Utsi ja Marita Stinnerbom 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2014
Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.13
Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 60.13
Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.12
Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.18
Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.11

Lars Miguel Utsi ja Marita Stinnerbom leaba juovlamánu 2 beaivvi ovddidan mošuvnna gos
gáibideaba:
ahte

Sámediggi gáibida ahte ráđđehus dievasmahttá lávdegotti ovddasteddjiiguin
Sámedikkis ja čearuin (RSR) dievaslaš lahttun.
___________________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 162.13
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši.
_____________

Ášši sihkkojuvvui stivračoahkkimis 5 -7 b. cuoŋománus 2022, § 60.13.
Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.12
ahte

gohččot hálddahusa válbmet mošuvnna vieru mielde, nugo eahpepolitihkalaččat,
riektelaččat
ja áššálaččat ja čilget ovddibut mearrádusa áššis.
______________

Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.18
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.
________________

Ákkastallan gáibádussii
Lea diehttelas ja álbmotrievttalaš prinsihpaid jelgii ahte sámi galge leat dássásaččat ovddastuvvon go stáhta guorahallá sámiid rivttiid eatnamiidda ja čáziide Alimus duopmostuolu
duomuin jelgii galge suodjaluvvot ja leat sámiide lága bokte. Sámiin lea, spiehkastagain
(SOU 1989:41) 100 jagi rájis leamaš dássásaš stáhtus eanetloguovddasteddjiiguin
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guorahallamiin mat gusket boazoealáhuslága.
Ráđđehus lea miessemánu 20 beaivvi 2021 ásahan parlamentáralaččat oktiibidjon
lávdegotti (láidunlávdegoddi) mii galgá guorahallat ja guođđit evttohusa ođđa
boazodoalloláhkii mii galgá buhtadit dálá boazoealáhuslága. Direktiivvain (Dir. 2021:35
Ođđa boazodoalloláhka - sámi álbmoga riekti boazodollui, bivdui ja guolásteapmái) boahtá
ovdan ahte lávdegoddi maid galgá analyseret sámi álbmoga rievtti bivdui ja guolásteapmái
- sihke sámiide geat otne leat miellahtut čearus ja daidda geat eai leat. Gohččosii gullo maid
evttohit daid rievdadusaid iežá vuođđonjuolggadusa mii sáhttá gáibiduvvot
vuhtiiváldimis boazodoallorievtti. Evttohusaid maid guđđet galget čuovvut Alimus
duopmostuolu loahppajurdagiid Girjasduomus. (NJA 2020 s. 3) ja Ruoŧa álbmotrievttelaš
geatnegasvuođaid. Lávdegoddi galgá earret iežá
• árvvoštallat makkár osiin stáhtalaš oamastuvvon eatnamis birrajagieatnamat leat,
badjelis daid nu gohččoduvvon lappmarksráji goas boazodoallu lea
• lobalaš das, gos čearuin lea stáhta ektui doloža rájes geavaheami bokte
• lea oktonas riekti hálddahit smávvafuođđobivddu ja guolásteami
• váldit vuhtii jus oktonas riekti hálddahussii bivddus dušše gullo
smávvafuođđobivddu dahje jus guoske visot meahcceelliid
• evttohut got čearut galggale leat organiserejuvvon
• árvvoštallat jus soabadanmekanisma berreha ásahuvvot čoavdin dihte riidduid
• čearuid, eananoamasteddjiid ja iežá geavaheadjeoamásteddjiid gaskkas eatnamiidda
gos lea áššit boazodoallorievtti birra
• ođasmahttit giela ja čielggadit termonologiija boazodoallolágas
• analyseret jus riekti bivdui ja guolásteapmái maid lea daid sámiide geat
• eai leat miellahtut čearuin, ja jus lea dárbu evttohit vuođđonjuolggadusreglerema
dahje iežá doaibmabijuid sihkarastin dihte dan rievtti
• evttohit daid rievdadusaid mat sáhtte gáibiduvvojit iežá láhkaásahusas vuhtiiváldimis
• boazodoalus.
Ráđđehus lea guođđán gohččosa Sámediggái lahka gulahallmiin čearuiguin analyseret
áššiid got čearuid siskkáldas organisašuvdna, mearrideapmi ja njuolggadusat miellahtuide
galgá leahkit. Lávdegoddi galgá iežaset barggus vuolgit daid loahppajurdagiin maid
Sámediggi váldá iežaset ráđđehusgohččosa vuođul ja maid guorahallanbarggus doallat
bistevaš
gulahallama Sámedikkin got bargu manná.
Láidunlávdegottis leat ovcci lahtu daid sierra riikabellodagain ja maid ságadoalli.
Lávdegottis leat maid logi n.g. áššedovdi, ja gávccis ovddastit sámi bellodagaid ja
organisašuvnnaid ja guovttis ealáhusdepartemeanttas. Lávdegoddái lea maid
čehpiidjoavku 25 ovddasteddjiiguin
earret iežá eiseválddiin, berošteaddje/bránšaorganisašuvnnain, akademiijas ja dutkamis.
Sámedikkis lea okta ovddasteaddji čehpiidjoavkkus. Maid RSR, Same Ädnam
Koncessionssamebyarnas intresseförening lea okta ovttasteaddji goabbá
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čehpiidjoavkkus. Earuhus lahtuid, áššedovdiid ja čehpiid gaskkas boahtá ovdan
lávdegoddenjuolggadusas (1998:1474), geahča vuolil.
Ovdal mearrádusa lávdegotti ja direktiivvaid birra de ealáhusdepartemeantta lea gulahallan
earret iežá Sámedikkiin.
Sámedikki cealkámuš ja čállosat guorahallama birra.
Sámedikki dievasčoahkkin lea guovvamánu 20 beaivvi 2020 dohkkehan cealkámuša
Girjasduomu dihte gos čuovvovaččat boahtá ovdan.
Sámediggi čuoččuha ahte lea áigi ruoŧa stáhtii bargagoahtit sámi riekteáššiiguin. Sámediggi
oaivvilda ahte ferte ásahuvvot parlamentáralaš guorahallan áigumušain ráhkadit ođđaáigásaš
sámepolitihka ja heivehit lágaid sámi riekteáššiin doloža rájes geavaheami vuođul,
vieruiduvvon rievtti, ja gustovaš riektepraksisa vuođul ja ahte sámi álbmot lea sihke álbmot
ja eamiálbmot daid vuoigatvuođaiguin mat čuvvot
Sámedikki čállosis ráđđehussii guorahallama birra Girjasduomu dihte (30 b. geassemánu
2021) cuiggoduvvui earret iežá čuovvovačča.
Go guorahallan boahtá gieđahallat sámi vuoigatvuođaáššiid de lea Sámedikki nanu oaidnu
ahte sámi ovddasteaddjit, beroštumit ja dárbbut galge stivret ja bidjat rámaid got
njuolggadusat hábmehuvvojit.
Sámiid sajádat álbmogin ja eamiálbmogin mearkkaša ahte gávdnot ákkat positiivvalaččat
sierra meannudit sámi doibmiid. Lea guovddážis ahte proseassa ovdanbuktimis
guorahallannjuolggadusaid govveda dán vuođđosaji, ii goitge dainna ahte addit sámi
ovddasteaddji ásahusaide nanu mandáhta sihke válbmaneami- ja guorahallanbarggus. Dát ii
oaivvil ahte ii čuovu demokráhtalaš ja almmolašrievttálaš prinsihpaid transpareanta ja
siskkildeaddji proseassas gos sii geasa gullo besset sárdnut. Muhto lea sáhka ahte čielgasit
ráddjet makkár doaimmaheaddjit galget boahtit sisa makkár lávkkis ja man stuorra
váikkuhanvejolašvuođa sis galgá leahkit direktiivvaid hábmema badjel ja ieš guorahallamis.
Sámedikki čálalaš oainnuin ráđđehussii evttohusas njuolggadusaide (19 b. guovvamánus
2021) Sámediggi čujuha dievasčoahkkincealkámuššii muhto lea ovdanbuktán ahte dalle
háliida oaidnit ahte guorahallan jođihuvvo erenoamáš guorahallis geas lea joavku
áššedovdiiguin/čehpiiguin muhto ahte viidát digaštallamat hámiide birra ferte čađahuvvot.
Lassin ovdanbuktui ahte sámi ovddasteaddjit ásahusat galget leat nanu mandáhta
guorahallanbarggus ja ahte sámi čanus ja váikkuhanvejolašvuohta guorahallamis lea eaktu
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sihkkarastit ahte evttohus vástida daid sámi dárbbuid ja sávaldagaid. Oainnuin ovdanbuktui
maia ahte joatkki proseassa gos váldá ovdan direktiivvaid, válljen
guorahallanhámis ja vejolaš guorahalli galgá vuolgit daid prinsihpain ja
meannunjuolggadusaid vuođul mat bidjot evttohussii láhkii ráđđehallamiid ektui áššiin
erenoamáš mearkkašumiin sámiide.
Guorahallama ja lávdegottiid birra
Ovdal go ráđđehus bidjá ovdan láhkaevttohusa de dávjá bidjo guorahallan mii ožžo gohččosa
guorahallat muhtin ášši. Boađus čohkkehuvvo rapportas mii gohččoduvvo betänkande ja
almmuhuvvo ráiddus Statens offentliga utredningar, SOU. Guorahallangohččos sáhttá addot
ovtta áidna olbmui ja gohččoduvvo dalle erenoamáš guorahallin dahje jovkui ng. lávdegoddái
dahje parlamentáralaš lávdegoddái. 9Parlamentáralaš lávdegottis leat ovddasteaddjit daid
sierra
politihkalaš bellodagat. Lávdegoddi lea iežas eiseváldi ja lea ovddasvástádus su iežas
doaimmas. Mearrádus ásahit lávdegotti váldo ráđđehusas ja bargo reglerejuvvo
lávdegoddemearrádusas (1998:1447).
Lávdegottis lea ságadoalli ja okta dahje máŋga iežá lahtu. Ságadoalli jođiha lávdegotti barggu.
Lávdegottis sáhtte leat veahkkebargit earret iežá áššedovdiin, čehpiin ja čálliin. Áššedovdit
galge seammá muddui go lahtut oažžut oassi daid áššebáhpiriin mat leat oaivvilduvvon
lávdegoddái. Sis lea riekti leahkit sajis lávdegotti čoahkkimiin ja oassálastit lávdegotti
ráđđehallamiin. Erenoamáš diliin sáhttá mearridit spiehkastaga dás. Čeahpit leat veahkkin
lávdegoddái dan muddui lávdegoddi dahje ságadoalli mearrida.
Lahtut ožžot mildosii bidjat reservašuvnnaid ja erenoamáš cealkámušaid lávdegotti čállosa
ektui. Áššedovdit ožžot mildosii bidjat erenoamáš cealkámušaid lávdegotti čállosa ektui. Jus
lávdegoddi miehttá dasa, de dan guhte lea čaehppi mildosii bidjat erenoamáš cealkámuša
lávdegotti čállosii áššiin masa čehppodatgohččos gullo.
Ráđđehus dahje, ráđđehusa doaimmahanváldi, stáhtaráđđi nammada dahje eret bidjá
ságadoalli ja iežá lahtuid ja mearrida áššedovdiid, čehpiid, čálliid ja iežá veahki birra
lávdegottiide. Formálalaččat nammaduvvojit maid lahtut ovddasteaddji ministaris. Evttohusat
bohtet dávjá dan ossodagas mii meannuda áigeguovdilis ášši departemeanttas. Mii guoská
parlamentáralaš lávdegottiid daid sierra politihkalaš bellodagaid riikabeaivejoavkkut guđđet
evttohusaid lahtuide. Ovddasvástideaddji ossodat guođđá loahpalaš evttohusa lávdegotti
čoahkkádussii. Eai leat makkárge formálalaš eastagat nammadit iežáid go bellodatpolitihkalaš
ovddasteddjiid lahttun. Gávdnojit ovdamearkkat parlamentáralaš lávdegottiin gos sihke

Ráđđehus sáhtte maid guorahallat ášši siskkáldasat Ráđđehushálddahusas. Dát loahppajurdagat ja evttohusat almmuhuvvojit
Departementsserienis (Ds).
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bellodatpolitihkalaš ja iežá lahtut leat leamaš mielde omd. boazoealáhuspolitihkalaš
lávdegoddi (SOU 2001:101).
_______________
Lea diehttelas ja álbmotrievttalaš prinsihpaid jelgii ahte sámi galge leat dássásaččat
ovddastuvvon go stáhta guorahallá sámiid rivttiid eatnamiidda ja čáziide Alimus duopmo
stuolu duomuin jelgii galge suodjaluvvot ja leat sámiide lága bokte. Sámiin lea,
spiehkastagain (SOU 1989:41) 100 jagi rájis leamaš dássásaš stáhtus
eanetloguovddasteddjiiguin guora-hallamiin mat gusket boazoealáhuslága.
Láidunlávdegotti čoahkkimiin oassálaste earret ságadoalli ja lávdegotti čálli, lahtut, okta
juohke riikabeaivebellodagas. Dasa lassin osssálaste ng. áššedovdit, okta iešguhtege
sámediggebellodagas, okta RSR:s ja maid sierra ráđđelahtu. Čehpiin leat iežas čoahkkimat.
Go Láidunlávdegoddit leat čoahkkimat de visot oassálastiin lea seammá vejolašvuohta
cealkit. Ságadoalli guhte jođiha čoahkkima juohká sáni beroškeahttá gii lea jus lea lahttu
dahje áššedovdi. Otnážii de eai leat njuolga mearrádusat váldon muhto ságadoallis lea
leamaš áigumuš beassat ovttaoaivilvuhtii mearrádusain.
Láidunlávdegotti lahtu, áššedovdit ja čeahpit
Ságadoalli
Eric M Runesson, ságadoalli (justitieráđđi)
Lahtut
Isak From (Socialdemokraterna)
Liselott Hagberg (Liberalerna)
Olof Johansson Rago (Miljöpartiet)
Emilia Töyrä (Socialdemokraterna)
Mattias Karlsson (Moderaterna)
Linda Modig (Centerpartiet)
Kjell-Arne Ottosson (Kristdemokraterna)
Michael Rubbestad (Sverigedemokraterna)
Jessica Wetterling (Vänsterpartiet)
Áššedovdit
Anders Erling Fjällås, RSR
Ingrid Inga, Sámiid riikabellodat
Håkan Jonsson, Jakt- och Fiskesamerna
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Kristina Labba, Samerna
Sara Larsson, Min Geaidnu
Inger-Ann Omma, Guovsonasti
Jan Rannerud, Vuovdegat
Torkel Stångberg, Landspartiet Svenska Samer
Bilge Tekin Befrits (hálddahusráđđi)
Jacob Wichmann (ávnnasráđđi)
Čeahpit
Christina Allard Svenska Samers Riksförbund (jur.dr., veahkkeprofessor
riektedieđalašvuođas)
Bertil Bengtsson (ovddit justitieráđđi)
Anders Blomberg Landbrukarnas Riksförbund (juridihkalaš čeahppi)
Ove Bring (professor emeritus álbmotrievttis)
Kerstin Ejderstedt Fortifikationsverket (opmodatjuristta)
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Regioner(seksjuvdnahoavda)
Eva Furmark Trafikverket (strategalaš plánejeaddji)
Hans Geibrink Svenska Jägarförbundet (bivdodikšokonsuleanta)
Marita Granström Riksorganisationen Same Ätnam (ságadoalli)
Lina Gruvhagen Justitiedepartementet (riekteáššedovdi)
Richard Hager (doseanta siviilarievttis ja universitehtalektor opmodatrievttis)
Anders Karlsson Sportfiskarna (veahkke generálačálli)
Tobias Kluge Svemin
Thomas Lundgren Energiföretagen
Annette Löf Sveriges Lantbruksuniversitet (dutki)
Anna-Carin Mangi Koncessionssamebyarnas intresseförening (boazoeaiggát)
Matilda Månsson Sametinget (jurista)
Ingemar Näslund Länsstyrelsen Jämtland (čáhcestratega)
Cecilia Persson Skogsstyrelsen (spesialistta meahccedoallu.boazoealáhus)
Anna Skarhed (ovddit Justitiekánsler)
Peter Sköld (professor historjjás ja sámi kultuvrras)
Karin Sparrman Naturvårdsverket (hoavdajuristta)
Göran Ternbo Kulturdepartementet (ávvnnasráđđi)
Jan Olov Westerberg Statens Fastighetsverk (opmodatdirektevrra)
Morgen Yngvesson Skogsindustrierna (meahccehálddaheaddji)
Stivra evttoha Sámedikki mearridit

ahte
mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
Paragráfa dárkkistuvvo dasttánaga
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Marianne Gråik ja Marita Stinnerbom gáibideaba ahte mošuvdna galgá dohkkehuvvot
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de lea gáibádus dohkkehit
mošuvnna Marianne Gråikas ja Marita Stinnerbomas.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut mošuvnna dohkkeheami
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun Marianne Gråik ja Marita Stinnerboma gáibádusa
dohkkehit mošuvnna.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte
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§ 40.7

M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén
Dokument
M 568 av Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2014
Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.13
Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 60.13
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.12
Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.18
Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.11

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget begär att regeringen kompletterar kommittén med företrädare för
Sametinget och samebyarna (SSR) som fullvärdiga ledamöter.
___________________

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.13

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.12
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
______________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.18
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Skäl för yrkandet
Det är självklart och i enlighet med folkrättsliga principer att samerna ska vara jämbördigt
representerade när staten utreder hur samernas rätt till mark och vatten enligt Högsta
domstolens domar ska skyddas och tillkomma samerna genom lag. Samerna har, med ett
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undantag (SOU 1989:41) sedan 100 år tillbaka haft jämbördig status med
majoritetsföreträdare i utredningar som berör rennäringslagstiftningen.
Regeringen har den 20 maj 2021 tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté
(renmarkskommittén) som ska utreda och lämna ett förslag till en ny renskötsellagstiftning
som ska ersätta nuvarande rennäringslag (1971:437). Av direktiven (Dir. 2021:35 En ny
renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske) framgår att
kommittén även ska analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer
som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår också
att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas av hänsyn till renskötselrätten.
De förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen
(NJA 2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Kommittén ska bland annat
• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels
ovanför den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är
• tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd
• har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske
• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller
om den gäller allt vilt
• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade
• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister
• mellan samebyar, markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med
frågor om renskötselrätt att göra
• modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen
• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som
• inte är medlemmar i samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra
åtgärder för att säkerställa den rätten
• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till
• renskötseln.
Regeringen har lämnat ett uppdrag till Sametinget att i nära dialog med samebyarna
analysera frågorna om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för
medlemskap bör se ut. Kommittén ska i sitt arbete utgå från de slutsatser som Sametinget
drar inom ramen för sitt regeringsuppdrag och även under utredningsarbetet ha en
löpande
dialog med Sametinget om hur arbetet fortskrider.
Renmarkskommittén består av nio ledamöter från de åtta riksdagspartierna samt
ordförande. I kommittén finns även tio s.k. sakkunniga, varav åtta representerar samiska
partier och organisationer och två från näringsdepartementet. Till kommittén finns även en
expertgrupp på 25 representanter från bl.a. myndigheter, intresse/branschorganisationer,
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akademi och forskning. Sametinget har en representant i expertgruppen. Även SSR, Same
Ätnam och Koncessionssamebyarnas intresseförening har varsin representant i
expertgruppen.10 Skillnaderna mellan ledamöter, sakkunniga och experter framgår av
kommittéförordningen (1998:1474), se nedan.
Inför beslut om kommittén och direktiv har näringsdepartementet fört dialog med bl.a.
Sametinget.
Sametingets uttalanden och skrivelser om utredningen
Sametingets plenum har den 20 februari 2020 antagit ett uttalande med anledning av
Girjasdomen där följande framgår.
Sametinget konstaterar att det är hög tid för svenska staten att ta itu med de samiska
rättsfrågorna. Sametinget anser att det måste tillsättas en parlamentarisk utredning med syfte
att skapa en modern samepolitik och anpassa lagstiftningen i samiska rättsfrågor till
urminneshävd, sedvana, gällande rättspraxis och till att det samiska folket är både ett folk
och ett urfolk med de rättigheter som medföljer
I Sametingets skrivelse till regeringen om en utredning med anledning av Girjasdomen (30
juni 2021) påpekades bl.a. följande.
Eftersom en utredning kommer att behandla samiska rättighetsfrågor är det Sametingets
starka uppfattning att samiska företrädare, intressen och behov ska styra och sätta ramarna
för hur direktiven utformas.
Samernas ställning som folk och urfolk innebär att det finns skäl för att positivt
särbehandla samiska aktörer. Det är centralt att processen för framtagande av
utredningsdirektiv speglar denna grundsats, inte minst genom att ge samiska
representativa institutioner starka mandat i både förberedelse- och utredningsarbetet. Detta
innebär inte att avkall görs på demokratiska och offentligrättsliga principer om en
transparent och inkluderande process där de som berörs får komma till tals. Utan det
handlar om att tydligt avgränsa vilka aktörer som ska komma in i vilket skede och hur stort
inflytande de ska ha över utformning av direktiv och utredningen i sig.
I Sametingets skriftliga synpunkter till regeringen på utkast till direktiv (19 februari 2021)
Sametinget hänvisat till plenumsuttalandet men framfört att man vid tidpunkten förordar
att utredningen leds av en särskild utredare med en grupp av sakkunniga/experter men att
vidare diskussioner om former behöver föras. Vidare framfördes att samiska representativa
institutioner ska ha starka mandat i utredningsarbetet samt att en samisk förankring och

10

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/renmarkskommitten-n202102_H9B2N02
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inflytande över utredningen är en förutsättning för att säkerställa att förslagen motsvarar
samiska behov och önskemål. I synpunkterna framhölls även att fortsatt process med
framtagandet av direktiv, val av utredningsform och eventuell utredare ska utgå från de
principer och förfaranderegler som uppställs i förslag till lag om konsultation i ärenden av
särskild betydelse för samerna.
Om utredningar och kommittéer
Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en utredning som får i uppdrag att
utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som
publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Utredningsuppdraget kan lämnas
till en enda person och kallas då för särskild utredare eller till en grupp en s.k. kommitté
eller en parlamentarisk kommitté. 11 En parlamentarisk kommitté består av företrädare för
de olika politiska partierna. Kommittén är en egen myndighet och ansvarar för sin egen
verksamhet. Beslut om att tillsätta en kommitté tas av regeringen och arbetet regleras i
kommittéförordningen (1998:1474).
En kommitté består av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Ordföranden leder
kommitténs arbete. En kommitté kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare.
Sakkunniga ska i samma utsträckning som ledamöter få del av de handlingar som är
avsedda för kommittén. De har rätt att närvara vid kommitténs sammanträden och att delta
i kommitténs överläggningar. I särskilda fall besluta om undantag från detta. Experter
biträder kommittén i den omfattning som kommittén eller ordföranden bestämmer.
Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden till kommitténs betänkande.
Sakkunniga får foga särskilda yttranden till kommitténs betänkande. Om kommittén går
med på det, får den som är expert foga ett särskilt yttrande till kommitténs betänkande i
frågor som omfattas av expertuppdraget.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ett statsråd utser och entledigar
ordförande och andra ledamöter och beslutar om sakkunniga, experter, sekreterare och
annat biträde åt kommittéer. Formellt utses alltså ledamöterna av ansvarig minister.
Förslagen kommer i regel från den enhet som har hand om den aktuella frågan på
departementen. När det gäller parlamentariska kommittéer lämnar de olika politiska
partiernas riksdagsgrupper förslag på ledamöter. Den ansvariga enheten lämnar ett slutligt
förslag på kommitténs sammansättning. Det finns inga formella hinder för att utse andra
än partipolitiska representanter som ledamöter. Det finns flera exempel på parlamentariska
kommittéer där både partipolitiska och andra ledamöter ingått t.ex. rennäringspolitiska
kommittén (SOU 2001:101).

11

Regeringen kan även utreda en fråga internt inom Regeringskansliet. Dessa slutsatser och förslag publiceras i
Departementsserien (Ds).
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Det är självklart och i enlighet med folkrättsliga principer att samerna ska vara jämbördigt
representerade när staten utreder hur samernas rätt till mark och vatten enligt Högsta
domstolens domar ska skyddas och tillkomma samerna genom lag. Samerna har, med ett
undantag (SOU 1989:41) sedan 100 år tillbaka haft jämbördig status med
majoritetsföreträdare i utredningar som berör rennäringslagstiftningen.
Vid Renmarkskommitténs sammanträden deltar förutom ordförandena och kommitténs
sekreterare, ledamöterna, en från varje riksdagsparti. Dessutom deltar de sk sakkunniga,
en från varje sametingsparti, en från SSR samt olika rådsmedlemmar. Experterna har egna
möten.
När Renmarkskommittén har möten så har alla deltagare, samma möjlighet att yttra sig.
Ordföranden som leder mötet fördelar ordet likartat oavsett om man är ledamot eller
sakkunnig. Fram till idag har inga direkta beslut tagits men ordföranden har haft en
ambition att komma fram till konsensus i beslut.
Renmarkskommitténs ledamöter, sakkunniga och experter
Ordförande
Eric M Runesson, ordförande (justitieråd)
Ledamöter
Isak From (Socialdemokraterna)
Liselott Hagberg (Liberalerna)
Olof Johansson Rago (Miljöpartiet)
Emilia Töyrä (Socialdemokraterna)
Mattias Karlsson (Moderaterna)
Linda Modig (Centerpartiet)
Kjell-Arne Ottosson (Kristdemokraterna)
Michael Rubbestad (Sverigedemokraterna)
Jessica Wetterling (Vänsterpartiet)
Sakkunniga
Anders Erling Fjällås, SSR
Ingrid Inga, Samelandspartiet
Håkan Jonsson, Jakt- och Fiskesamerna
Kristina Labba, Samerna
Sara Larsson, Min Geuidnu
Inger-Ann Omma, Guovsonasti
Jan Rannerud, Skogssamerna
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Torkel Stångberg, Landspartiet Svenska Samer
Bilge Tekin Befrits (kansliråd)
Jacob Wichmann (ämnesråd)
Experter
Christina Allard Svenska Samers Riksförbund (jur.dr., biträdande professor
rättsvetenskap)
Bertil Bengtsson (f.d. justitieråd)
Anders Blomberg Landbrukarnas Riksförbund (juridisk expert)
Ove Bring (professor emeritus i folkrätt)
Kerstin Ejderstedt Fortifikationsverket (fastighetsjurist)
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Regioner(sektionschef)
Eva Furmark Trafikverket (strategisk planerare)
Hans Geibrink Svenska Jägarförbundet (jaktvårdskonsulent)
Marita Granström Riksorganisationen Same Ätnam (ordförande)
Lina Gruvhagen Justitiedepartementet (rättssakkunnig)
Richard Hager (docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt)
Anders Karlsson Sportfiskarna (bitr.generalsekreterare)
Tobias Kluge Svemin
Thomas Lundgren Energiföretagen
Annette Löf Sveriges Lantbruksuniversitet (forskare)
Anna-Carin Mangi Koncessionssamebyarnas intresseförening (renägare)
Matilda Månsson Sametinget (jurist)
Ingemar Näslund Länsstyrelsen Jämtland (vattenstrateg)
Cecilia Persson Skogsstyrelsen (specialist skogsbruk-rennäring)
Anna Skarhed (f.d. Justitiekansler)
Peter Sköld (professor i historia och samisk kultur)
Karin Sparrman Naturvårdsverket (chefsjurist)
Göran Ternbo Kulturdepartementet (ämnesråd)
Jan Olov Westerberg Statens Fastighetsverk (fastighetsdirektör)
Morgen Yngvesson Skogsindustrierna (skogsförvaltare)
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Marianne Gråik och Marita Stinnerbom yrkar om att bifall motionen
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finn yrkandet om att bifalla
Motionen från Marianne Gråik och Marita Stinnerbom.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om bifall till motionen
och finner att Sametinget förkastat Marianne Gråik och Marita Stinnerboms yrkande om
bifall till motionen.
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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Daniel Holst Vinka sagadoalli

§ 40.8

M 571 – Politihkalaš bargguid njuolggadusaid geahčadeapmi boahtte doaibmaáigodahkii
Áššegirjjit
M 571 Lars Miguel Utsi ja Marita Stinnerbom ovddidan 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2017
Stivrabeavdegirji 2021-12-13—15, § 162.17
Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.16
Čoahkkinjođihangotti beavdegirji 2022-05-13, § 4.2
Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.15
Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.6

Lars Miguel Utsi ja Marita Stinnerbom leaba juovlamánu 2 beaivvi ovddidan mošuvnna
mas soai evttoheaba:
ahte

Sámediggi álggaha guorahallama politihkalaš bargguid várás boahtte
doaibmaáigodahkii,

ahte

guorahallama jođiha bargojoavku mas juohke Sámediggebellodagas lea okta lahttu ja
okta várrelahttu,

ahte

guorahallanbarggus leat čuovvovaš direktiivvat:
Mannat čađa ja evttohit:
o
Stivračoahkkádusa ja ovddasvástádussurggiid njuolggadusaid,
o
Ovddasvástádusa juohkima lávdegottiid ja stivrra gaskkas
o
Politihkalaš bargogohččosiid bálkkáid njuolggadusaid ja bušeahta
o
Politihkalaš orgánaid bargguide čilgehusaid ja raporterema
o
Vejolaš bistevaš funkšuvnna politihkalaš bargguid iskkadeami várás
o
Vejolaš dárbbut rievdadusaide dahje ahte geahčadit iežá surggiid mat eai leat
dás namuhuvvon.
Guorahallamis berrejit evttohuvvot vejolaš rievdadusat delegašuvdnaortnegiin,
Sámediggeortnegis, ekonomalaš buriid dáfus ja iežá guoskevaš dokumeanttain.

ahte

guorahallan gárve iežas konklušuvnnaid ja evttohusaid raporttas Sámediggái ovdal
čakčamánu 2024,

ahte

Sámedikki dievasčoahkkin oažžu vejolašvuođa gieđahallat raportta ja dahkat
rievdadusaid ovdal doaibmaáigodaga loahpa.
______________

Stivra mearridii juovlamánu 13 – 15 b 2021, § 162.17
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat ášši,
ahte
bivdit cealkámuša čoahkkinjođihangottis.
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Ášši ii gieđahallo stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 april 2022, § 60.16.
Čoahkkinjođihangoddi mearridii miessemánu 13 b 2022, § 4.2
ahte

addá čuovvovaš cealkámuša;
Mošuvnna ulbmi lea rievdadit Sámedikki bargovuogi nu ahte dat nanne
Sámedikki transpareanssa ja ahte lea vejolaš einnostit go vuođđudeapmi
dahkko maŋŋel válggaid. Dákkár rievdadusaid berre hui vuđolaččat
guorahallat daningo dat duddjojit stabilitehta muhto sáhttet maiddái ráddjet
doaibmaviidodaga boahtteáiggi stivrraide. Čoahkkinjođihangoddi árvvoštallá
ahte evttohus vuosttažettiin duddjošii stabilitehta ja ahte vejolaš čavgen
stivrra prerogatiivvas galgá vuođustuvvot dievasčoahkkimis.
Čoahkkinjođihangoddi lea maid mielas dasa ahte visot bellodagat leat
ovddastuvvon guorahallamis.
______________

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.15
ahte
gohčču hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________
Ákkastallan gáibádussii
Sámediggi ovdal juohke ođđa mandáhtaáigodaga fállet dihtora dahje lohkandulbosa dahje
Áigumuš berrešii leat beavttálmahttit politihkalaš barggu nu ahte guođđá evttohusaid
dárbbašlaš ja sávahahtti rievdadusaide politihkalaš bargui ja maid áššáigullevaš njuolggadusat
nu ahte dievasčoahkkin sáhttá ođasmahttit njuolggadusaid go nammadit politihkalaš
luohtámušgohččosiid boahtte mandáhtaáigodagas.

______________
Mošuvdna oaivvilda rievdadit Sámedikki bargovuogi nu ládje ahte galggalii lasihit Sámedikki
transpareansa ja lasihit ávaštallama vuođđudeamis válgga maŋŋil. Rievdadusaid nugo dán
berreha dárkilit váldit vuhtii go ráhkadit stáđisvuođa muhto sáhttá ráddjet
doaibmavejolašvuođa boahttevaš stivrraide. Čoahkkinjođiheapmi árvvoštallá ahte gáibádus
erenoamážit livččii buktán lasit stáđisvuođa ja maid vejolaš gáržžideamit stivrra ovdamunis
álggus galgá nannejuvvot dievasčoahkkimis. Čoahkkinjođiheapmi oaidná maid buorrin ahte
visot bellodagat leat ovddastuvvon guorahallamis.
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Hálddahus merke ahte gáibádus mii ovddiduvvo mošuvnnas mearkkaša ahte bearráigeahčču
ja vejolaš ođasmahttin Sámedikki bargoortnegiin. Dat ođasmahttojuvvo ja mearriduvvojedje
maŋemusat dievasčoahkkimis 2018-05-23--25, § 31. Ovddit sátnádeapmi ođasmahttui ja
mearriduvvui 2012-10-23--26, § 43. Dat lea áigegaska sullii guhtta jagiin ođasmahttimiid gaskal.
Evttohusa jelgii mošuvnnas de ođasmahtton bargoortnet galggalii mearriduvvot maŋemusat
čavčča 2024, mii fas livččii mearkkašan áigegaska guhtta jagiin ođasmahttimiid gaskal.
Mošuvnna ovddideaddji gáibida maid bearráigeahču Sámediggeortnegis. Okta evttohus
ođasmahttimis das loktejuvvui dievasčoahkkimis 2021-02-23--26 muhto evttohus máhcahuvvui.
Muđui leat guoskkahančuoggát mošuvnna gáibádusas ja dan barggus maid Sámediggi lea
čađahan gohččosa Framtida samepolitik, ja vel Ođđaáigasaš Sámepolitihka/Modern samepolitik gos
Sámedikki boahtteáiggi politihkalaš organisašuvdna leai okta áššiin mii loktejuvvui dán
rapportas12mii hábmehuvvui ja dat digaštallamat mat čađahuvvojedje gitta jagi 2020.
_____________
Stivra bearráigeahččá dađi mielde bargoortnegiid ja delegašuvdnaortnegiid. Gávdno dál juo
doaibmi njuolggadusortnet nammadeamis stivrras ja lávdegottiin demokratiija ja
iešmearrideapmi Gutnis ovddasvástádusguovllut jna. galget sáhttit bearráigeahččut álgi
stivrras maŋŋil válgga. Gáibádus mošuvnnas buktá maid dasa lassin ollu nákcagáibideaddji
barggu.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

hilgut mošuvnna.

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

12

hilgut mošuvnna.

Torp, Eivind. 2017. En väg framåt. Utredning om den samtida Samepolitiken.
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M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod
Dokument
M 571 av Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2017
Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.17
Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.16
Presidieprotokoll 2022-05-13, § 4.2
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.15
Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.6

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget tillsätter en utredning för översyn av politiska arbete inför kommande
mandatperiod,

att

utredningen leds av en arbetsgrupp bestående av en representant och ersättare för
varje parti i Sametinget,

att

översynsarbetet har följande utredningsdirektiv:
Utredningen ska se över och komma med förslag om:
o
regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
o
ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
o
regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
o
arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
o
eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
o
eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver
de ovan angivna
Utredningen bör ge förslag på eventuella ändringar i delegationsordningar,
Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra relevanta dokument.

att

utredningen färdigställer sina slutsatser och förslag i en rapport till Sametinget
senast september 2024 ,

att

Sametingets plenum bereds möjlighet att behandla rapporten och genomföra
eventuella ändringar innan mandatperiodens slut.

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.17
att
att
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Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.16.

Presidiet beslutade den 13 maj 2022, § 4.2
att

avge yttrande enligt nedan;
Motionen avser att förändra Sametingets arbetssätt på ett sätt som skulle öka
Sametingets transparens och öka förutsägbarheten vid konstituerande efter
val. Ändringar som denna bör beaktas noggrant då de skapar stabilitet men
kan begränsa handlingsutrymmet för framtida styrelser. Presidiet gör
bedömningen att yrkandena framförallt skulle bidra till ökad stabilitet samt
att eventuell åtstramning av styrelsens prerogativ först skall förankras i
plenum. Presidiet ser också positivt på att samtliga partier är representerade i
utredningen.
______________

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.15
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Skäl för yrkandet
Inför varje ny mandatperiod bör Sametinget genomföra en översyn. Syftet bör vara att
effektivisera det politiska arbetet genom att lämna förslag på nödvändiga och önskade
förändringar för det politiska arbetet samt i relevanta regelverk så att plenum kan revidera
regelverket inför tillsättandet av politiska förtroendeuppdrag i nästkommande mandatperiod.

______________
Motionen avser att förändra Sametingets arbetssätt på ett sätt som skulle öka Sametingets
transparens och öka förutsägbarheten vid konstituerande efter val. Ändringar som denna bör
beaktas noggrant då de skapar stabilitet men kan begränsa handlingsutrymmet för framtida
styrelser. Presidiet gör bedömningen att yrkandena framförallt skulle bidra till ökad stabilitet
samt att eventuell åtstramning av styrelsens prerogativ först skall förankras i plenum. Presidiet
ser också positivt på att samtliga partier är representerade i utredningen.
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M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod – forts.
Kansliet noterar att de yrkanden som framförs i motionen innebär en översyn och eventuell
uppdatering av Sametingets arbetsordningar. Dessa uppdaterades och beslutades senast i
plenum 2018-05-23—25, § 31. Tidigare lydelse uppdaterades och beslutades 2012-10-23—26, §
43. Det innebär ett tidsintervall på cirka sex år mellan uppdateringarna. Enligt förslag i
motionen skulle en reviderad arbetsordning beslutas senast hösten 2024, vilket ånyo skulle
innebära ett tidsintervall på sex år mellan revidering.
Motionärerna yrkar även på en översyn av Sametingsordningen. Ett förslag på revidering av
denna lyftes i plenum 2021-02-23—26 men förslaget återremitterades.
I övrigt finns beröringspunkter i motionens yrkanden och det arbete som Sametinget genomfört
inom uppdraget Framtida samepolitik, samt Ođđaáigasaš Sámepolitihka/Modern samepolitik där
Sametingets framtida politiska organisation var en av frågorna som lyftes i den rapport13 som
togs fram och de diskussioner som genomfördes fram till år 2020.
_____________
Styrelsen ser löpande över arbetsordningar och delegationsordningar. Det finns redan ett
fungerande regelverk för tillsättande av styrelse och nämnder Av respekt för demokratin
och självbestämmande ska ansvarsområden m m kunna ses över av en tillträdande styrelse
efter ett val. Yrkanden i motionen innebär dessutom mycket resurskrävande arbete.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

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

13

avslå motionen.

Torp, Eivind. 2017. En väg framåt. Utredning om den samtida Samepolitiken.
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Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.9

M 574 – Sámediggi ásaha bargojoavkku ruoná nuppástusa hárrái
Áššegirjjit
M 574 Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-282
Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.19
Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.17

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström guovvamánu 23 beaivvi 2022 ovddidan
mošuvnna gos gáibidit:
ahte

Sámediggi ásaha bargojoavkku gohččosiin:
 Identifieret ja čilget makkár uhkádusaid nuppástus dagaha sámi lundui
ja kultuvrii
 Čilgehit dagaldagaid mat sáhttet geahpidit nuppástusa Sámis
 Buktit evttohusa got riiddut eanangeavaheami ja vuoigatvuođaáššiid ektui galget
Meannuduvvot ođđa industriijaásahusain ja ávkkástallamiin.
 Buktit evttohusa dutkansurggiin mat sáhttet čielggadit dálkkádatrievdamiid
váikkuhusaid sámi guvlui
_____________

Stivra mearridii cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.19
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat ášši,
______________
Ákkastallamat gáibádusaide lea vuoiggalaš ruoná nuppástus mii ii billis vejolašvuođa ealli
sámi lundui ja kultuvrii.
_____________
Sámedikki bargu dálkkádat- ja ruoná nuppástusain
Sámediggi cealká dađi mielde ávkkástallanáššiin mat plánejuvvojit sámi guovlluide. Daid
cealkámušaid válbmemis gullo identifieret ja čilget makkár uhkádusaid ávkkástallan dahká
sámi lundui ja kultuvrii. Ovddibun gávdno mearrádus e.e. boazoealáhuslávdegottis
ráhkadit meahccestrategiija ja ođasmahttit/divvut bieggafápmopolicy ja Sámedikki oainnu
ruvkkiide ja minerálaide Sámis. Sámediggi ferte lasiin váldit vuhtii mearrádusa (2018:1428)
eiseválddiid dálkkádatheivehallanbarggu mii praktihkalaččat mearkkaša ahte Sámedikki
dálá dálkkádatstrategiija (dohkkehuvvon dievasčoahkkimis 2019-05-21--23) ja Sámedikki
doaibmaplána dálkkádatheivehussii ferte heivehuvvot ođđa mearrádusa mielde.
Mearrádusas dieđihuvvo ahte Sámediggi galgá iežaset ovddasvástádussuorggis ja
rámmaid siskkobealde iežaset gohččosiidda vuolggahit, doarjut ja árvvoštallat barggu
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§ 40.9

M 574 – Sámediggi ásaha bargojoavkku ruoná nuppástusa hárrái - joatkka
dálkkádatheivehussii ja galgá e.e. čilget dálkkádatrievdadusaid váikkuhusa doibmii
dálkkádat- ja rašesvuođaanalysas mii galgá leat áigeguovdil.
Čilget ja buktit evttohusa das maid mošuvnna ovddideaddji gáibida lea guovddážis daid
prográmmain, nugo ahte sierra bargojoavkkut bohtet searvat.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.
_____________

Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HannaSofe gáibida ahte dohkkeha mošuvnna.
Agneta Gimvall čohkká lahtu Marita Granström sajis
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte earet stivrra evttohus de lea gáibádus dohkkehit mošuvnna
Mihkkál Biera Jovnna Ingá-Lisa HannaSofe .
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut gáibádusa dohkkehit mošuvnna
ja gávnnaha ahte Sámediggi lea hilgun gáibádusa dohkkehit mošuvnna Mihkkál Biera Jovnna
Ingá-Lisa HannaSofe .
Jienasteapmi gáibiduvvo.
Son guhte doarjustivrra evttohusa vástida juo, ja son guhte ii doarjjo vástida ii.
Rabas jienasteamis šaddet 16 juo-jiena, 14 ii-jiena ja okta guoros jietna.
Sámediggi lea dáinna dohkkehan stivrra evttohusa.
Sámediggi mearrida dáinna
ahte

mošuvdna dáinna lea vástiduvvon.

Fia Kaddik boahtá lahtu Joná Gustu Nils Johan sadjái
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§ 40.9

M 574 – Sametinget bildar en arbetsgrupp angående grön omställning
Dokument
- M 574 av Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-282
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.19
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—16, § 122.17

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att:
 Identifiera och beskriva vilka hot om omställningen utgör för samisk natur o
och kultur
 Beskriva faktorer som kan underlätta den gröna omställningen i Sápmi
 Ge förslag på hur konflikter runt markanvändning och rättighetsfrågor ska
Hanteras vid nya industrietableringar och exploateringar.
 Ge förslag på forskningsområden som kan klargöra klimatförändringarnas
konsekvenser på samiskt område
_____________

Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 60.19
att

uppdra till kansliet bereda ärende.
______________
Skälen bakom yrkandena är att rättvis grön omställning som inte underminerar
möjligheten för en levande samisk natur och kultur.
_____________
Sametingets arbete med klimat- och grön omställning
Sametinget yttrar sig löpande i exploateringsärenden som planeras på samiska områden. I
beredningen av dessa yttranden inkluderas att identifiera och beskriva vilka hot som
exploateringen utgör för samisk natur och kultur. Sedan tidigare finns beslut i bl.a
rennäringsnämnden att formulera en skogsstrategi och att uppdatera/redigera
vindkraftspolicyn och Sametingets syn på gruvor och mineraler i Sápmi. Sametinget har
därtill att ta hänsyn till Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
vilket i praktiken innebär att Sametingets nuvarande klimatstrategi (antagen av plenum
2019-05-21—23) och Sametingets handlingsplan för klimatanpassning måste anpassas till
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M 574 – Sametinget bildar en arbetsgrupp angående grön omställning – forts.
den nya förordningen. I förordningen anges att Sametinget ska inom sitt ansvarsområde
och inom ramen för sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera arbetet med
klimatanpassning och ska bl.a beskriva klimatförändringens påverkan på verksamheten i
en klimat- och sårbarhetsanalys som ska hållas aktuell.
Att beskriva och ge förslag på vad motionären yrkar är centralt i dessa program, liksom att
olika arbetsgrupper kommer att vara delaktiga.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.
______________

Hanna- Sofie Utsi yrkar om bifall till motionen.
Anita Gimvall ersätter ledamoten Marita Granström
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns yrkandet om bifall till motionen
från Hanna-Sofie Utsi.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om bifall till
motionen och finner att Sametinget förkastat yrkandet om bifall till motionen från HannaSofie Utsi.
Votering begärs
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej.
Vid öppen omröstning avges 16 ja-röster, 14 nej-röster samt en blank röst.
Sametinget har således godtagit styrelsens förslag.
Sametinget beslutar således
att

motionen därmed är besvarad.

Fia Kaddik ersätter ledamoten Nils Johan Labba
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Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.10 M 575 –Evttohus ahte luondu oažžu stáhtusa juridihkalaš persovdnan, ja ahte
nammaduvvo luonddu ovddasteaddji
Áššegirjjit
- M 575 Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström ovddidan, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-283
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07,§ 60.21
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14--15, § 122.18
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.8
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.4

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström leat guovvamánu 23 b 2022 ovddidan
mošuvnna mas sii evttohit:
ahte

Sámediggi ovddida evttohusa ráđđehussii ahte luondu oažžu stáhtusa iehčanas
juridihkalaš persovdnan go lea sáhka sisabahkkemiin sámi guovlluide ja,

ahte

Sámedikkis nammaduvvo olmmoš/olbmot geain lea nana báikkálaš gullevašvuohta ja
luonddudiehtu geat galget ovddastit luonddu šiehtadallamiin go ohccojuvvojit
iešguđetlágán lobit guvlui.
_____________

Ášši ii gieđahallon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.21.
______________
Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.18
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________
Stivra mearridii čakčamánu 28 - 29 b 2022, § 175.8
ahte

joatkit gieđahallat ášši.

ahte

gieđahallat ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvi.
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§ 40.10 M 575 –Evttohus ahte luondu oažžu stáhtusa juridihkalaš persovdnan, ja ahte
nammaduvvo luonddu ovddasteaddji - joatkka
Ákkastallan gáibádussii
Go dál lea jođdus biras- ja dálkkádatroassu ja dat ruoná nuppástus galgá šaddat vuoiggalaš
ja ii ollát rivvet vejolaávuođaid ealli sámi lundui ja kultuvrii de lea ihtán hoahpus dárbu
suddjet sámi luonddu ja sámi beroštumiid.
Hálddahus oaidná ahte leat ovdamearkatahte evttohusasa bajil lea čađahuvvon, teaksta
vižžon moáuvnnas Ruoŧa ráđđehussi14
“Daid maŋnemus jagiid lea moanat mearrádusat parlameanttain ja duopmostuoluin
dovddastan luonddu vuoigatvuođaid. Ecuador lea vuosttaš riika máilmmis mii lea
siskkildan doahpaga luonddu vuoigatvuođaid iežaset vuoääoláhkkii. Jagiid 2007-2008
čállui vuođđoláhka ođđasit nu ahte luonddu vuoigatvuođat ožžo iežaset kapihttala oasis
“vuoidatvuođat”, gos boahtá ovdan ahte luonddu galgá gudnejahttot ja hálddahuvvot
bistevaš vuogi mielde, doaibmabijut galge váldot aigumušain bissehit jávkedami šlájain ja
maid ahte olbmot, servodagat ja álbmogat ožžot dan juridihkalaš ovddasvástádusa láhttet
luonddu buoremusa váras (kap. 7, art 71-74). Dat mearkkaša, ovdamearkka dihte, ahte
meahccečuollamis sáhtta áššáskuhttot ja meahci ovddastuvvot advokáhtas. /Kahpihttala 72
paragráfas čilgejuvvon dárkkuhus luonddus lea riekti divvjuvvot ovdalaš dillai ja ovttaskas
olbmot ja/ dajje báikkálaš servvordagst mat vaikkuhuvvojit vissis báikkis galget
buhtaduvvot dain negatiivs čuozshusain mat leat šaddan lundui, ovdamerkka dihte
Eksploateremabokte. Dát lea vuođđoláhka mas luondu dohkkehuvvo riektiguoddin ja
dasto ja dasto lea autonoma riektisubjeakta; vuođđoláhka eáavttuha luonddus lea
riektoruniidit ja ovdánit.
Colombia lea velá okta riikkka guhte lea implementeren doaba luonddu riekti mearridanja riekteproseassain. Cuoŋománus jagis 2018 mearridii Colombia alimusriekti dohkkehit
Amazonas juridihkalaš subjeaktan masa gullet rievttit, dan maŋŋá go nuoraid ja
mánaidjoavku ledje stegnen stáhta danne go čuolahagat čuhcet dálkkádahkii ja dasto áitá
sin rievtti buhtis birrasii, dearvašvuhtii, borramušaide ja čáhcái..
Nana sajádat luonddus suoriea eavttuid guhkesš bistevaš ovdáneapmái. Nubbe ášši
Colombias mii lea ožžon stuorra beroštumi lea Atratoeanu ášši go alimus
hálddahusduopmustuollu duođaštii eaus leat juridihkalaš riekti. Duomu vuolggasadji leai
jorggu konseapta gos eanan ii gula olbmide, muhto olmooš ja buot eará šláhjat gullet
eatnamii. Dán oainnu ektui ii leat olbmo riekti mearridit planehta ceavcima.
Bolivias parlameants dohkkehii jagis 2010 lága eanan eatni rivttiin (Ley de Derechos de la
Madre Tierra) ja leat huksern ođđa ministeriija ja nammadan luonddu rivttiid áittareaddji.
USA:s lea nuo golbmalogi gieldda dohkkehan báikkálaš njuolggadusaid main luonddu
riekti dovddastuvvo, Pittburgh gávpogis dát dagahii plánaid ráktoláiggohaga plánat
bissehuvvoje.
14

2019/20:3306
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§ 40.10 M 575 –Evttohus ahte luondu oažžu stáhtusa juridihkalaš persovdnan, ja ahte
nammaduvvo luonddu ovddasteaddji - joatkka
Njukčamáns jagis 2017 váldui ovddamanii mearradus, dalle go okta Aotearoa eanuin
oaččui sajádaga jurihkalas persuvdnan. Mearradusa vuođđu lea šeihtádus gaskkal maori
eamiálbmoga ja stáhts ja dat lea kodifierejuvvon sierrsa lágas; “Whanganui River Claims
Settlement Bill.”
______________

Globála iegganeapmi boahtá muktit sirkumpoleara Arktisa eamiálbmogiid boahtteáiggi.
Globála perspektiivvas gávdno sullii 80% dálá máilmmi biologalaš girjáivuohtá
eamiálbmogiid terrtoriain. Danne ela oalle dehálaš bisuhit dáid luondduriggodagaid main
lea siskit ceavzinnákcá mii šáhttá dustet lassánan dálkkadatrievdama.
Stivra lea ovttaoaivlis dan oidnui ahte lea hohpolaš dárbu suddjet sámi kultureanadagaid,
eallinbirrasiid, ekovuogádagaid, eatnamiid ja čáziid eksploareremiid vuostá. Boahttevaš
buolvvat galget maiddái máhttet eallit buori eallima min eamiálbmotrivttiid mielde.
Háddjáneapmi, luonddoriggodagaid eretdoalvumat ja eará sisabahkkemat mat vahágahttet
rádjejuvvon luondduárvvuid fertejit eastaduvvot Árktisis.
Sámediggi bargš áŋgirit sihke nationálalaččat ja gaskariikkalaččat suddje eamiálbmotrivttiid,
sámi eatnamiid, čáziid, kulturbirrasiid, árbevirolaš máhtu ja ekovuogádagaid iešguđet dásis.
Sámediggi bargá maiddái loktet min perspektiivvas, earret earái eiseváldiide ja
lohpiaddinproseassaid oktavuođain. Lea maiddái jođus stuorra bargu ráđđehallanortnega
implementeremiin mii addá sámiid stuorit váikkuhanvejolašvuođa. Sámedikki
dievasčoahkkin lea juo miessemánnu 25 beaivvi jagis 2018 mearridan doarjut Eanan Eatni
rivttiid julggáštusa. Dat lea prinsihpalaččat dehálaš mearrádus mii lea čujuhus sihke
gaskariikalaš máilneservvodahkii, regionálalaččat ja báikkálaččat.
Sámediggi áigu bargat viidáset daiguin áššiiguin.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon .

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
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§ 40.10 M 575 –Evttohus ahte luondu oažžu stáhtusa juridihkalaš persovdnan, ja ahte
nammaduvvo luonddu ovddasteaddji - joatkka
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa ja gávnnaha
ahte Sámediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte
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Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.10 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare

för naturen
Dokument
- M 575 av Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-283
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07,§ 60.21
- Styrelseprotokoll 2022-06-14--15, § 122.18
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.8
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.4

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget utarbetar ett förslag till regeringen att naturen får status som en egen
juridisk person vid exploateringar på samiska områden och,

att

en av Sametinget utsedd person/er med god lokal förankring och naturkännedom får
uppdrag att företräda naturen i förhandlingar runt tillståndsprövningar.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.21.
______________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.18
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.8
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
____________
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Motioner – forts.

§ 40.10 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare

för naturen – forts.
Skäl för yrkandet
Med anledning av den pågående miljö- och klimatkatastrofen och för att den gröna
omställningen ska bli rättvis och inte helt underminera möjligheten för en levande samisk
natur och kultur har det uppstått ett brådskande behov av att skydda samisk natur och
samiska intressen.
_______________
Kansliet noterar att det finns exempel på att ovanstående förslag genomförts, text hämtad
från en motion till Sveriges riksdag15:
”Under senare år har en lång rad beslut i parlament och domstolar erkänt naturens
rättigheter. Ecuador är det första landet i världen som har inkluderat begreppet naturens
rättigheter i sin grundlag. Under åren 2007–2008 skrevs grundlagen om så att naturens
rättigheter fick ett eget kapitel under ett avsnitt om ”rättigheter”, där det framgår att
naturen ska respekteras och förvaltas på ett hållbart sätt, åtgärder ska vidtas i syfte att
stoppa utrotningen av arter samt att personer, samhällen och folk tilldelas det juridiska
ansvaret för att agera för naturens bästa (kap. 7, art. 71–74). Detta innebär, exempelvis, att
skogsskövling kan lagföras och skogen företrädas av en advokat. I kapitel 7 artikel 72
beskrivs innebörden av att naturen har rätt att bli återställd till sitt forna skick samt att
individer och/eller lokala samhällen som är berörda av en viss plats ska bli ersatta för de
negativa förändringar som har skett i naturen, t.ex. genom exploatering. Det är en
konstitution där naturen tillerkänns rättigheter och alltså blir tillautonomt rättssubjekt;
konstitutionen föreskriver att naturen har rätt att blomstra och utvecklas.
Colombia är ytterligare ett land som har implementerat begreppet naturens
rättigheter i besluts- och rättsprocesser. I april 2018 beslöt Colombias högsta domstol att
erkänna Amazonas som ett juridiskt subjekt med rättigheter efter att en grupp barn och
unga stämt staten då avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö,
hälsa, mat och vatten. En stärkt rättslig ställning för naturen ökar förutsättningarna för en
långsiktigt hållbar utveckling. Ett annat fall i Colombia som har väckt stor uppmärksamhet
är fallet om Atratofloden där högsta förvaltningsdomstolen erkände att floden besitter
juridiska rättigheter. Domen utgick från ett omvänt koncept där jorden inte tillhör
människan utan människan och alla andra arter tillhör jorden. Genom detta synsätt är det
inte människan som äger jordens naturresurser, vilket gör att människan inte har rätt att
besluta om planetens fortlevnad.
Parlamentet i Bolivia antog 2010 en lag om moder jords rättigheter (Ley de Derechos de la
Madre Tierra) och har instiftat ett nytt ministerium att tillsätta en ombudsman för naturens
rättigheter. I USA har ett trettiotal kommuner antagit lokala förordningar som erkänner

15
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Motioner – forts.

§ 40.10 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare
för naturen – forts.
naturens rättigheter; i staden Pittsburgh ledde detta 2010 till att planer på
skiffergasutvinning lades ner.
I mars 2017 togs ett pionjärbeslut, då en av Nya Zeelands största floder, Whanganui, fick
status som juridisk person. Beslutet har sin grund i en överenskommelse mellan urfolket
maori och staten och har kodifierats i en lag, Whanganui River Claims Settlement Bill.”
_____________

Den globala uppvärmningen kommer att förändra framtiden för urfolken i cirkumpolära
Arktis. Sett i globalt perspektiv finns det på urfolkens territorier uppskattningsvis 80 % av
världens kvarvarande biologiska mångfald. Det är således av yttersta värde att bibehålla
dessa naturresurser som genom sin inneboende resiliens kan motverka en eskalerande
klimatförändring.
Styrelsen delar synen att det finns ett brådskande behov av att skydda samiska
kulturlandskap och livsmiljöer, ekosystem, marker och vatten mot exploateringar.
Kommande generationer ska även i framtiden kunna leva ett gott liv och i enlighet med våra
urfolksrättigheter. Fragmentisering, extraktion av naturresurser och andra ingrepp som
skadar ändliga naturvärden i Arktis måste förhindras.
Sametinget arbetar både nationellt och internationellt för att skydda urfolksrättigheter,
samiska marker, vatten, kulturlandskap, traditionell kunskap och ekosystem på olika nivåer.
Sametinget arbetar även med att föra fram våra perspektiv, bland annat till myndigheter och
vid olika tillståndsprocesser. Det pågår även ett stort och arbete med att implementera
konsultationsordningen för att se ge ett ökat samiskt inflytande. Sametingets plenum har
redan den 25 maj 2018 beslutat att stödja deklarationen om Moder Jords rättigheter. Det är
ett principiellt viktigt ställningstagande som sänder signaler ut till såväl det internationella
världssamfundet som regionalt och nationellt.
Sametingets styrelse ämnar arbeta vidare med dessa frågor.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 40.10 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare
för naturen – forts.
Hanna Sofie Utsi, Marita Stinnerbom, Nils Johan Labba och styrelseordföranden yrkar om
bifall till motionen.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.11 M 576 – Doaibmaplána nuorra sámiid dálkkádatbalu dikšumii ja dustemii
Áššegirjjit
- M 576 Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström ovddidan, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-284
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.21
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.19
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.9

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström leat guovvamánu 23 b 2022 ovddidan
mošuvnna mas sii evttohit:
ahte

Sámediggi ráhkada doaibmaplána dasa ahte got sámi nuoraiguin meannuda ja
vuhtiiváldá go sis lea ballu dálkkádatrievdamiiguin ja boahtteáiggiin.
____________

Ášši ii gieđahallo stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.21.

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.19
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________
Ákkastallan gáibádussii
Otná nuoraide vurdet garra geahččaleamit mii guoská dál jođus ja boahtteáiggi biras- ja
dálkkádatrievdamiid. Biraspsykologat barget eanetloguservodagas gávnnadit nuoraiguin geat
vásihit psykalaš váttu birasáŧestus. Dát birasáŧestus lea vel čielgaseappot min sámi nuoraide
geat ellet luonddus, luondu mii dagaha vuođu sámi kultuvrii.
___________________
Sámediggi bargá juste dál psykalaš dearvvašvuođa áššiin ráđđehusgohččosa bokte Nationell
strategi psykisk ohälsa och suicidprevention, gos 23 eiseválddi servet, okta dain Sámediggi. Bargo
joatká 2022:s. Jagi 2021 buktui individuála analysa ovdan ráđđehusgohččosis
https://www.sametinget.se/strategi-suicidprevention. Analysa vuođđu lea Sámedikki
dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma (gos psykalaš dearvvašvuohta lea mielde
ollislaččat mii guoská sámi dearvvašvuođadoahpaga) ja maid ráđđehusgohččos man Sámediggi
čađahii 2016 Kartläggning av psykisk ohälsa bland samer. Analysas ovdabukto ahte nannen sámi
psykalaš dearvvašvuođas sámiid luhte sáhttá dahkkot dan bokte ahte servodat jođiha
doaimmalaš ja ulbmilaš barggu
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§ 40.11 Mošuvnnat - joatkka
§ 40.11 M 576 – Doaibmaplána nuorra sámiid dálkkádatbalu dikšumii ja dustemii
dálkkádatáŧestus - joatkka
dan guvlui, ahte sámiid vejolašvuohta váikkuhit duogáš beliid dearvvašvuhtii ja váttuide sámi
servodagas nannejuvvo, ja sámi dearvvašvuođaovdáneami bokte čuovvuluvvo ja maid ahte
máhtti dán birra juhkkojuvvo servodagas. Jus dát galgá šaddat duohtan Sámediggi oaidná
čuovvovaš ovdanandárbbuid:
- ahte Sámediggi ožžo ráđđehusgohččosa ja ovttasdoaibma loahppa servodagain
dearvvašvuođaguovllus, dan bokte váikkuhit servodatovdáneami mearkkašumiin sámiid
psykalaš dearvvašvuhtii ja suicidii;
- ahte Diehtofierpmádat sámi dearvvašvuhtii ožžo doarjaga ovddidit iežaset barggu,
erenoamáš deattuin sihkkarastit sámiid vuoigavuođa ja dárbbu heivehuvvon psykalaš
dearrvašvuođadikšui ja maid álbmotdearvvašvuođabijut guovllus psykalaš dearvvašvuohta
ja suicidprevenšuvdna.
- ahte Ubmeje universitehta ožžo ráđđehusgohččoda ovddidit evttohusa “nationellt
kunskapscentrum för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning”.
_______________
Stivra oaidná stuorra dárbbu sierra doaibmabijuide sámi dearvvašvuođasuorggis. Sámediggi
dárbbaha návccaid jus galgá sáhttit bargat dearvvašvuođaáššiiguin guhkes áigái, ulbmilaččat ja
bistevaččat. Dát lea rahčan Sámediggi joatká bargat nu ahte galgá duohtandahkkot. Sámediggi
lea dohkkehan dearvvašvuođapolitihkalaš doaibmaprográmma ja čohkká maid
Diehtofierpmádagas sámi dearvvašvuhtii, oassálastá ráđđehallamiin
Álbmotdearvvašvuođaeiseválddiin ja ovttasbargá dutkanásahusaiguin buoridit máhtu sámi
dearvvašvuođa birra.

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 40.11 Mošuvnnat - joatkka
§ 40.11 M 576 – Doaibmaplána nuorra sámiid dálkkádatbalu dikšumii ja dustemii
dálkkádatáŧestus - joatkka

Anja Fjellgren Walkeapää čohkká lahtu Marianne Gråik sajis
Biehtjes Nils-Biehtara Jånni Pavlus háliida beavdegirječállosa ahte visot
mošuvdnaválbmaneamit gos lávdegottit eai leat cealkán...
Ságadoalli dieđiha ahte beavdegirječálus sáhttá dahkkot jus visot lahtut sajis leat
ovttaoaivilis mearrádusas.
Čoahkkin botkejuvvo 17.20-17.25
Christina Åhrén boahtá sadjásis
Sátnejođiheaddji loahpaha digaštallama.
Ságadoalli dieđiha ahte leat guokte evttohusa stivrra evttohus ja Katarina Lövgrena
gáibádus dohkkehit mošuvnna.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea de dohkkehan stivrra evttohusa.

Sámediggi mearrida
ahte

mošuvdna dainna lea vástiduvvon.

Paulus Kuoljok dieđiha ahte Samiid Riikkabellodat reservere čálalaččat stivrra mearrádusa vuostá.
Mielddus.
Marita Stinnerbom reservere iežat čálálaččat stivrra mearrádusa vuostá. Mielddus.
Mikael Jakobsson reservere iežat čálálaččat stivrra mearrádusa vuostá. Mielddus
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.11 M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska ungdomars
klimatångest
Dokument
- M 576 av Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-284
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.21
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.19
- Styrelesprotokoll 2022-09-28—29, § 175.9

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget utformar en handlingsplan för hur samiska ungdomar ska kunna
behandlas och bemötas i deras ångest över klimatförändringar och deras framtid.
____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.21.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.19
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Skäl för yrkandet
Dagens unga står inför stora prövningar vad gäller pågående och framtida miljö- och
klimatförändringar. Miljöpsykologer arbetar i majoritetssamhället för att bemöta ungdomar
som upplever psykisk ohälsa pga. miljöångest. Denna miljöångest är ännu mer påtaglig för våra
samiska ungdomar som lever av och med naturen, en natur som utgör grunden för den samiska
kulturen.
___________________
Sametinget arbetar just nu med frågan om psykisk ohälsa genom regeringsuppdraget Nationell
strategi psykisk ohälsa och suicidprevention, där 23 myndigheter, däribland Sametinget ingår.
Arbetet fortsätter under 2022. År 2021 togs den individuella analysen fram inom
regeringsuppdraget https://www.sametinget.se/strategi-suicidprevention. Analysen baseras på
Sametingets hälsopolitiska handlingsprogram (där psykisk hälsa ingår i en helhet avs. det
samiska hälsobegreppet) samt regeringsuppdraget som Sametinget genomförde 2016 avseende
Kartläggning av psykisk ohälsa bland samer. I analysen anförs att stärkandet av samers psykiska
hälsa bland samer kan göras genom att samhället bedriver ett aktivt och målriktat arbete i den
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§ 40.11 M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska ungdomars
klimatångest – forts.
riktningen, genom att samers möjlighet att påverka bakomliggande faktorer till hälsa och ohälsa
i det samiska samhället stärks, och genom att den samiska hälsoutvecklingen följs upp samt att
kunskap om detta sprids i samhället. För att detta ska kunna bli verklighet ser Sametinget
följande utvecklingsbehov:
- att Sametinget mottar ett regeringsuppdrag att samverka med övriga samhället inom
hälsoområdet, för att därigenom påverka samhällsutveckling med betydelse för samers
psykiska hälsa och suicid;
- att Kunskapsnätverket för samisk hälsa får stöd för att vidareutveckla sitt arbete, särskilt
med fokus på att säkra samers rätt och behov av anpassad psykisk hälsovård samt
folkhälsoinsatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention;
- att Umeå Universitet mottar ett regeringsuppdrag att utveckla ett förslag till ”nationellt
kunskapscentrum för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning”.
_______________
Styrelsen ser ett stort behov av olika insatser på det samiska hälsoområdet. Sametinget behöver
resurser och uppdrag för att kunna arbeta med hälsofrågor långsiktigt, målinriktat och med
kontinuitet. Detta är en strävan Sametinget fortsätter arbeta med så att det ska kunna realiseras.
Sametinget har antagit ett hälsopolitiskt handlingsprogram och sitter även med i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa, deltar i samråd med Folkhälsomyndigheten och
samarbetar med forskningsinstitutioner för att förbättra kunskapen kring samisk hälsa.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 40.11 M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska ungdomars
klimatångest – forts.

Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Marianne Gråik
Paulus Kuoljok vill ha en protokollsanteckning till samtliga motionsberedningar där
Nämnderna inte har yttrat sig..
Ordföranden meddelar att protokollsanteckning kan göras om samtliga närvarande
ledamöter är ense om beslutet.
Ajournering 17.20-17.25
Christina Åhrén återinträder
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordf meddelar två, styr förslag o Katarina Lövgrens yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Paulus Kuoljok meddelar att Samiid Riikkabellodat reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Mikael Jakobsson reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
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Mošuvnnat – joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.12 M 578 – Sámedikki siskkáldas ráđđádallamat
Áššegirjjit
- M 578 Marita Stinnerbom ovddidan, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-288
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.22
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.20
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.10
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.5

Marita Stinnerbom lea guovvamánu 23 b 2022 ovddidan mošuvnna mas son evttoha:
ahte

Sámediggi hábme siskkáldas ráđđádallanortnega mas čilgejuvvo got Sámedikki stivra
ja lávdegottit ráđđádallet organisašuvnnaiguin, čearuiguin ja ovttaskas sámiiguin,

ahte

Sámedikki eiseváldi hábme siskkáldas ráđđádallamiid go gulahallet
organisašuvnnaiguin, čearuiguin ja ovttaskas sámiid dakkár áššiin main Sámedikkiin
ráđđádallojuvvo.
______________

Ášši ii gieđahallon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.22.

Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.20
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________
Stivra mearridii čakčamánu 28 -29 beivviid 2022, § 175.10
ahte

meannudit ášši ain viidáset ,

ahte

meannudit ášši stivračoahkkimis golggotmánnu 4 beaivvi.
______________

Ákkat gáibádussii
Sámediggi eiseváldin lea bargu ráhkadit vuogi movt Sámediggi galgá konsulterejuvvot.
Dás ii boađe ovdán man láhkái Sámedikki stivra ja lávdegottit galget ráđđehallat sin
evttohusaid birra go galgá mearridit sámi organisašuvnnaiguin, čearuin ja sámi
álbmotláhttuiguin. Galgá maiddái ráđđehallat Sámedikki eiseváldiin iešguđet áššiin eará
eiseváldiiguin muhto boahtá maiddái meannudit áššiid mat gusket čearuide,
organisáuvnnaude ja ovttaskas sámiide.
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§ 40.12 M 578 – Sámedikki siskkáldas ráđđádallamat - joatkka
Sámedikki stivra lea meannudan ášši 2021-01-27—29, § 12 ja das boahtá čuovvuvaš ovdán.
Ráđđehallanortnega mielde ráđđehallangeatnegasvuohta ii gula Sámediggái. Muhto
evttohusas daddjo ahte ii leat miige mii eastá Sámedikki- jus dasa lea dárbu- ráđđehallat
guoskevaš beroštumiiguin mat sáhttet lea oassin áššiin maid Sámediggi meannuda. Dan
sujas galgá Sámediggi ráhkadit sierra njuolggadusaid dasa goasse galgá miehtat
ráđđehallamiidda ( sáhttá leat lága rádjemat dahje soames eará) ja njuolggadusaid
ekonomalaš buhtadusaide sutnje guhte ovddasta eará sámi beroštumi. Stivra mearridii
2021-01-27—29, § 12 addit čállingoddái bargun ráhkkanit ášši viidásešt dan guvlui ahte
sámi váikkuhanvejolašvuhta lea seammá dásis go gaskariikkalaš standardat leat
eamiálbmogiid vára.
Dán oktavuođas sáhttá namuhit Sámedikki boazoealáhuslávdegoddi mearridii 2022-06-17 §
25.2 juolludit sámi organisašuvnna 700 000 SEK ovddidanruhtamearis mainna ráhkadit
struktuvrra, meannudanbargovugiid ja earái mat gullet ráđđehallamiidda, doallat
čoahkkimiid eiseváldiiguin ja gulahallamat Sámedikkiin ja leat veahkkin čearuide makkár
bargovuogit ráđđehallamiin galgá leat ja earáid.
Maŋŋá go ráđđehallanláhka bođii fápmui njukčamánu 1 beaivvi 2022 lea Sámediggi
doallan ovdačoahkkimiid eiseváldiiguin gos mii ovddalgihtii juo diehtit áššiid mearri leat
stuoris, ulbmil leamaš oažžut áigái šiehtadusaid dahje soahpamušaid dasa mii gullá buot
áššiid sisdollui ja hápmái ráđđehallanáššiin ja eará áššiin gos ráđđehallamat galggaše
čađahuvvot. Siskáldas dieđihnabidju guoskivaš bargovehkii lea čađahuvvon ja siskáldas
bagadallan lea álggahuvvon Sámedikki bárgoveaga ja luohtámušválljejuvvon olbmuid
váras. Bagadallama ulbmil lea geavahit dan doarjan Sámedikki meannudeamis
ráđđehallanortnetjearaldagain ja ráđđehallamiid oasálastimiin. Maiddái olgguldas
bagadallan eiseváldiidde geat leat geatnegahtton rađđehallat lea buvttaduvvon ja
almmuhuvvon Sámedikki ruovttosiidduin. Dasa lassin lea Sámediggi dieđihan go lea
gávnnadan eiseváldiiguin mat leat geatnegahtton rađđehallat, sámi organisašuvnnaiguin ja
čearuiguin ahte eiseváldi oaidná oassin barggustis doarjut oktiiheivejumi
ráđđehallangeatngasvuođas gaskkal eiseváldiid ja sámi sivila servvodaga. Lea goitge oalle
dehálaš gávdnat geavatlaš čovdosiid garvin dihte badjelmearálaš byråkratiserema mii
váldá sihke áiggi ja návccaid erenoamážit čearuin ja sámi organsiašuvnnain, muhto
maiddái Sámedikkis. Danne lea dárbbašlaš Sámediggái gávdnat siskáldas
ovttasbargočovdosiid sámi servvodaga organisášuvnnain ja čearuin, dakkár mii doaibmá ja
lea ávkkálaš buot oasálaččaide. Sámediggi boahtá ovttasráđiid sámi organisašuvnnaiguin ja
čearuiiguin ja eiseváldiiguin main lea ráđđehallangeatnegasvuohta joatkit barggus
njuolggadusaiguin, bagadallamiiguin ja ráđđeaddimiin dálvvi 2022/ 2023 dađi mielde go
sihke Sámediggi, eiseváldit main lea ráđđehallangeatnegasvuohta, eiseváldit, čearut ja sámi
organisašuvnnat čohkkejit vásáhusaid ja oahpu áigeguovdilis ráđđehallamiin.
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Mošuvnnat – joatkka

§ 40.12 M 578 – Sámedikki siskkáldas ráđđádallamat - joatkka
Ráđđehallanlága jelgii Sámedikkis ii leat formála geatnegasvuohta ráđđehallat
Proposišuvnnas eai goit leat eastagat dasa jus oaidno leat dárbu.

Stivra evttoha Sámedikki mearridiŧ
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon.

Paragráfa dárkkistuvvo dakkaviđe
____________________

Veronika Håkansson evttoha máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15
Sgadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut Veronika Håkanssona
evttohusa máhcahit ášši §§ 40.12-40.15 ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan
Veronika Håkanssona evttohusa

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15.
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.12 M 578 – Sametingets interna konsultationer
Dokument
- M 578 av Marita Stinnerbom, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-288
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.22
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.20
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.10
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.5

Marita Stinnerbom har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget utformar en intern konsultationsordning där det framgår hur Sametingets
styrelse och nämnder konsulterar organisationer, samebyar och enskilda samer,

att

Sametingets myndighet utformar intern konsultation hur de konsulterar
organisationer, samebyar och enskilda samer i frågor som konsulteras med Sametinget.
______________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.22.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.20
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.10
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
______________

Skäl för yrkandet
Sametingets myndighet har som uppdrag att arbeta fram hur Sametinget ska konsulteras.
Av detta framgår inte hur Sametingets styrelse och nämnder ska konsultera sina förslag till
beslut med samiska organisationer, samebyar och samiska medborgare. Sametingets
myndighet kommer att konsulteras i olika ärenden med andra myndigheter men kommer
också att hantera frågor som berör samebyar, organisationer och enskilda samer.
_________________
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Motioner – forts.

§ 40.12 M 578 – Sametingets interna konsultationer – forts.
Sametingets styrelse har behandlat ärendet 2021-01-27—29, § 12 av vilket framgår följande.
Enligt konsultationslagen omfattas Sametinget inte av konsultationsskyldigheten. I
propositionen anges däremot att det inte finns något som hindrar att Sametinget – om
behov anses föreligga – ändå konsulterar berörda samiska intressenter och beaktar olika
samiska intressen som kan finnas i de ärenden som Sametinget handlägger. Sametinget bör
för detta ändamål upprätta särskilda riktlinjer för när konsultation ska medges (det kan
vara lagens avgränsning eller någon annan) och ett regelverk för ekonomisk ersättning för
den som företräder ett annat samiskt intresse. Styrelsen beslutade 2021-01-27—29, § 12 att
uppdra till kansliet bereda ärendet vidare med inriktning att samiskt inflytande motsvarar
internationell standard för urfolksrätt.
I sammanhanget kan även nämnas att Sametingets rennäringsnämnd 2022-06-17 § 25.2
beslutat bevilja en samisk riksorganisation 700 000 SEK från främjandeanslaget för att
skapa en struktur, handläggningsrutiner mm avseende konsultationer, ha möten med
myndigheter och dialog med Sametinget samt bistå samebyarna i arbetet med rutiner för
konsultation mm.
Efter att konsultationslagen trätt i kraft den 1 mars 2022 har Sametinget haft förberedande
möten med myndigheter där vi sedan tidigare vet att ärendemängden är hög, i syfte att ta
fram överenskommelser eller avtal vad gäller innehåll och form för samtliga ärenden i
samverkan, både konsultationsärenden och andra ärenden där samråd bör ske. En intern
informationssatsning för berörd kanslipersonal har genomförts och en intern handledning
har påbörjats som riktar sig till Sametingets personal och förtroendevalda. Handledningen
är tänkt att användas som stöd för Sametingets hantering av konsultationsförfrågningar
och deltagande i konsultationer. Även en extern vägledning för konsultationsskyldiga
myndigheter har producerats och publicerats på Sametingets hemsida. Därtill har
Sametinget även framfört i möten med konsultationsskyldiga myndigheter, samiska
organisationer och samebyar att myndigheten ser det som sin uppgift att stödja
samordningen i konsultationsplikten mellan myndigheterna och det samiska
civilsamhället. Det är dock av yttersta vikt att hitta praktiska lösningar för att undvika en
överbyråkratisering som tar både tid och resurser för främst samebyar och samiska
organisationer men även för Sametinget. Därför är det nödvändigt för Sametinget att hitta
samarbetslösningar internt i det samiska samhället med samiska organisationer, samebyar
som fungerar ändamålsenligt för alla parter. Sametinget kommer att i samverkan med
samiska organisationer och samebyar samt konsultationsskyldiga myndigheter fortsätta
arbetet med riktlinjer, handledningar och vägledningar under vintern 2022/2023 allt
eftersom både Sametinget, konsultationsskyldiga myndigheter, samebyar och samiska
organisationer samlar på sig erfarenheter och lärdomar från aktuella konsultationer.
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Motioner – forts.

§ 40.12 M 578 – Sametingets interna konsultationer – forts.
Sametinget är formellt inte konsultationspliktig enligt konsultationslagen.
Propositionen anger dock inte något hinder om behov anses föresligga.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
_______________________
Veronika Håkansson föreslår återremiss av §§ 40.12 – 40.15
Ordföfanden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Veronika Håkanssons
förslag om återremiss aav §§ 40.12 -40.15 och finner att Sametinget godtagit
Veronika Håkanssons förslag.

Sametinget beslutar
ahte

Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.13 M 579 –Sadjásaš lahtuid vejolašvuohta oassálastit lávdegoddečoahkkimiin
Áššegirjjit
- M 579 Marita Stinnerbom, Marika Renhuvud ovddidan, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-289
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.23
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.21
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.11
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.6

Marita Stinnerbom ja Marika Renhuvud leaba guovvamánu 23 b 2022 ovddidan mošuvnna
mas soai evttoheaba:
ahte

Sámediggi mearrida nu ahte lávdegottiid sadjásaš lahtut ožžot vejolašvuođa oassálastit
čoahkkimiin ja ahte ožžot buhtaduvvot oassálastima ekonomalaš buriid
njuolggadusaid jelgii.
_________

Ášši ii gieđahallon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.23.
__________
Stivra mearridii geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.21
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
_______________
Stivra mearridii 28 – 29 čakčamánus 2022, § 175.11
ahte

meannudit ášši viidáset ,

ahte

meannudit ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvis.

Ákkat gáibádussii
Sámediggi berre lasihit demokratiija ja beroštumi sámepolitihkas dan láhkai ahte maiddái
sadjásaččat besset oasálastit lávdegottiid čoahkkimiin. Dakko bokte sin čuvvot mii
dáhpáhuvvan ovdal čoahkkimiid ja nu buktet oasis sámepolitihkii. Ođđa teknihka bokte
máhtáše sadjásaččat čuovvut fysalaš čoahkkimiid digitálalaččat ja Sámedikkis lea juo
vuogadat máinna sádde áššiid e-poastta bokte. Digitála reaidduid ii galgga hilgut
ekonomalaš goluid unnideami váras.
_____________
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§ 40.13 M 579 –Sadjásaš lahtuid vejolašvuohta oassálastit lávdegoddečoahkkimiin - joatkka
Samedikki stivrra ja lávdegottiid bargoortnegis leat njuolggadusat sadjásaččaid
doaibmamii Sámedikki ládegottiin. 22 § daddjo ahte lávdegoddáu gullet ságadoalli ja
njeallje áirassa, earret válgalávdegottis mas lea ságadoalli ja guhtta áirasa,
Buohkain leat perdsuvnnalaš sadjásačča.Dát buktá mielddis juohke lávdegottis, earret
válgalávdegottis, leat guhtta sadjásačča.
Otna beaivvi Sámedikkis eai leat njuolggadusat mat nannejis ii doaibmi sadjásačča. Lea
vejolaš buohtalastit gielddalágain gos 6 kap. 17 § čilgejuvvo:
Dievasčoahkkin galgá mearridir sadjásačča doaimma lávdegottiin. Sadjásaččaide galgá čoahkkima
báiki ja áigi dieđihuvvot. Eai doaibmi sadjásaččat ožžot oasálastit čoahkkimiin.
Viidáset lea Sámedikki čállingoddi fuomášan Region Norrbottena dievasčoahkkin geavaha
vuogádaga mas eai doaibma sadjásaččat gohččojuvvojit dievasčoahkkimiidda vai sadjásaččat
leat eambbo oasálaččat ja dihtet eambbo politihlaš áššiin. Eai doaibmi sadjásaččain goit ii leat
sáhkariekti čoahkkimiin. Viidáset lea gohččojuvvon ii doaibmi sadjásaččas geatnegasvuohta
dieđihit ságadoallái dahje čállái jus guođđá čoahkkima ovdal go dat loahpahvvo. Jus fást
áirras ferte guođđit čoahkkima čoahkkináiggis mearrida ságadoalli goasse sadjásaš galgá
searvat ja doaibmagoahtit. Čoahkkinbuhtádus addojuvvo maiddái ii doaibmi sadjasažžii mii lea
gohččojuvvon ja searvan čoahkkimii
______________
Maŋŋá čállingottiin rađđehallama lea stivrras seammá oaivil, lávdegottit mearridit iešaset
bušeahtain dainna gáibádusain ahte galget čoavdit barggus. Leat lávdegottit ieža guhte
mearridit man láhkái čoavda barggus nu guhká go čuovvut bargoortnega ja
delegašuvdnaortnega. Lea earuhus gaskkal lávdegottiid ja muhtomat vallejit diktit
sadjásaččaid oasálastit stivračoahkkimiin vai sadjásaččat dihtet ja dovdet buot áššiid.
Sadjásaččat guhte dalle oasálastet ii leat riekti buktit evttohusaid iige jienastit.
Stivra lea seamma oaivilis go evttoheadjis, muhto lea lávdegottiid duohken ieš mearridit
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon.

Paragrafen dárkkistuvvo dakkaviđe
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§ 40.13 M 579 –Sadjásaš lahtuid vejolašvuohta oassálastit lávdegoddečoahkkimiin - joatkka

Veronika Håkansson evttoha máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15
Sgadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut Veronika Håkanssona
evttohusa máhcahit ášši §§ 40.12-2015 ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan
Veronika Håkanssona evttohusa

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.13 M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
Dokument
- M 579 av Marita Stinnerbom, Marika Renhuvud, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-289
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.23
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.21
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.11
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.6

Marita Stinnerbom och Marika Renhuvud har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget inför att ersättare i nämnder får delta på möten och att dagsarvode
enligt reglementet för ekonomiska förmåner utgår för deltagandet.
__________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.23.
__________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.21
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.11
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Skäl för yrkandet
Sametinget bör öka demokratin och intresset för samisk politik genom att ersättare i
nämnder får delta på nämndsmöten. Det är för att hålla sig á jour inför möten och för och
bidra till samepolitiken. Med ny teknik kan ersättare delta på möten digitalt vid fysiska
möten och Sametinget har redan system genom att skicka handlingar via epost.
Digital utrustning bör inte utgå för att hålla nere de ekonomiska kostnaderna.
_____________
Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder innehåller regler om ersättares
tjänstgöring i Sametingets nämnder. 22 § stadgar att nämnderna består av ordförande och
fyra ledamöter, förutom valnämnden som består av ordförande och sex ledamöter,
Justerarens sign
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§ 40.13 M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
samtliga med personliga ersättare. Det innebär att varje nämnd, förutom valnämnden, har
sex ersättare.
Sametinget har i dagsläget inget reglemente som stadgar ej tjänstgörande ersättare. En
jämförelse kan dock göras med kommunallagen som i 6 kap. 17 § beskriver att:
Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Ersättarna ska underrättas om tid
och plats för sammanträdena. Även ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdena.
Vidare har Sametingets kansli noterat att Region Norrbottens fullmäktige tillämpar ett
system där ej tjänstgörande ersättare kallas till fullmäktigesammanträden i syfte att göra
ersättarna mer delaktiga och insatta i de politiska ärendena. Ej tjänstgörande ersättare har
dock inte yttranderätt vid sammanträdena. Vidare har inkallad ej tjänstgörande ersättare som
lämnar sammanträdet innan det avslutats ansvar för att meddela ordförande eller
sekreteraren detta. Om en ordinarie ledamot måste avvika under pågående sammanträde
bestämmer ordförande när en ersättare ska träda in och tjänstgöra. Även
sammanträdesarvode utgår till ej tjänstgörande ersättare som kallat och inställt sig till
sammanträde.
______________
Styrelsen har efter samråd med kansliet samma mening, nämnderna har egen rådighet
över sin budget med kravet att man ska lösa sin uppgift. Nämnden väljer själva hur man
löser sin uppgift så länge som arbetsordning och delegationsordning följs. Det finns
skillnader mellan nämnderna och en delväljer att låta ersättarna delta under styrelsemöten
för att ersättarna skall hållas uppdaterade i samtliga frågor. Ersättare som inte tjänstgör
har då varken förslagsrätt eller rösträtt.
Styrelsen delar förslagsställarnas åsikt men det ligger på varje nämnd att själva avgöra.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
____________________
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Motioner – forts.

§ 40.13 M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten

Veronika Håkansson föreslår återremiss av §§ 40.12 – 40.15
Ordföfanden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Veronika Håkanssons
förslag om återremiss aav §§ 40.12 -20-15 och finner att Sametinget godtagit
Veronika Håkanssons förslag om återremiss av §§ 40.12 -

Sametinget beslutar
ahte

Justerarens sign
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Mošuvnnat – joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 40.14 M 581 – Mošuvdna vuovdedoalu váikkuhusaid birra
Áššegirjjit
- M 581 Anja Fjellgren Walkeapää ovddidan, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-291
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.25
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.23
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.13
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.7

Anja Fjellgren Walkeapää lea guovvamánu 23 b 2022 ovddidan mošuvnna mas son evttoha:
ahte

Sámediggi barga dan badjelii ahte rievdadit vuovdegáhttenlága,

ahte

Sámediggi farggamusat ráhkada vuovdestrategiija,

ahte

Sámediggi bargá dan badjelii ahte vuovdedoaibma heivehuvvo boazodollui ja ahte
vuovdedoaimma čuohppanvuogit eai galgga dagahit muorahis čuolahagaid.
________________

Ášši ii gieđahallon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.25.
Stivra mearrida geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.23
ahte
gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
______________
Stivra mearridii 28 – 29 čakčamánus 2022, § 175.13
ahte

meannudit ášši viidáset

ahte

meannudit ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvis
______________

Ákkat gáibadussii
Meahccedoalu vahágis vaikkuhusat boazodollui lea oaidnimis máŋggaid duođalaš hámiin.
Dálá áiggi meahccedoallu mii odne jođihuvvo ferte heivejuvvot bohcco dárbbuide ja
boazodoalu eavttuide.
______________
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§ 40.14 M 581 – Mošuvdna vuovdedoalu váikkuhusaid birra - joatkka
Sámedikki stivra mearidii 2021-12-13—15 bivdit cealkámuša Sámedikki
boazošaláhuslávdegottis. Boazodoalulávdegoddi mearridii 2022-01-18 addit čállingoddai
barggu ráhkkanit áššiRelevánta dán oktavuođas leat lágat vuovdedoalus/ boazodoalus ja maiddái namuhivvon
lávdegotti direktiivvas láidunlávdegottis, das daddjo earret earáid:
Sámedikki stivra mearidii 2021-12-13—15 bivdit cealkámuša Sámedikki
boazošaláhuslávdegottis. Boazodoalulávdegoddi mearridii 2022-01-18 addit čállingoddai
barggu ráhkkanit áššiRelevánta dán oktavuođas leat lágat vuovdedoalus/ boazodoalus ja maiddái namuhivvon
lávdegotti direktiivvas láidunlávdegottis, das daddjo earret earáid:
“Evttohusat ođđa boazodoalluláhkii man lávdegoddi bukta sáhttá dagahit dárbbu
rievdadit eará lágaid maidda boazodoallu gullá jus láhka evttohuvvo rievdaduvvon
njuolggadusaid sisabahkkemiid suddjema boazodoalus dahje rievdaduvvon doabat
mainguin čilge boazodoalu ja boccuid láidumiid. Lávdegoddi galgá evttohir dakkár
rievdaádemiid. Evttohusat maid buktet fertejit váldit vuhtii dálál vuogadaga mainna
seastaša eanan- ja čahceguovlluid. Dán barggu olis dárbbaša lávdegoddi analyseret eará
riekteguddiid beroštumiid ja movt sáhttá veajáhallat dalle go dát beroštumit šaddet
vuostálaga boazodoalun.”
Lávdegotti direktiivvas daddjo viidáset “Ovdamearka njuolggadusain eará lágain maid
ulbmil lea suddjet boazodoalu jođiheami sáhttá namuhut /.../ vuovdedikšunlága (1979:429)
vuhtiiváldin boazodoalu go čuollá birrajagieatanamiin (13 b och 14 §§).”16
Cealkámusastis galgá lávdegoddi:
 identifiseret makkár eará láhkačállosat sisdollet njuolggadusaid boazodoalu birra,
 buktit dárbbašlaš láhkárievdadusaid jus ođđa lágas leat rievdaduvvon njuolggadusat
boazodoalurievtti suddjemii sisabahkemiid vuostá, dahje rievdaduvvon doabat
mainguin čilge boazodialu ja bohccuid láidumiid
Mii guoská mošuvnna evttohussii Sámedikki vuovdestrategiijai de gávdno
boazoealáhuslávdegottii direktiiva mii gulla vuovdestrategiijai ja bargu dainna lea
álggahuvvon muhto ii loahpahuvvon danne go leamaš váilevaš bargoveahka. Muđuin
bargá Sámediggi čađat dainna ahte lokte vuovdedoalu čuozahusaid boaszodollui, earret
eará go leat čoahkkimat ráđđehusčállingottiin, meahccestivrrain, ráđđehallamiin ja
gulaskuddamiin.

16

Dir. 2021:35, sid 13.
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§ 40.14 M 581 – Mošuvdna vuovdedoalu váikkuhusaid birra - joatkka
Dasa lassin lea Sámediggi juolludan ruđa sámi prošeaktaoamásteddjiide
ovddanruhtamearis prošeavttaide mat gullet vuovdedoalu čuozahusaide boazodollui.
____________
Mehccedikšunláhka rievdaduvvui jagis 1993 earret earáid dainna ahte vuolimus ahki
loahpalašnjeaidimii vuoliduvvui 120 jagi rájis gitta 90 jahkái, ja muhtomiin 80 jahkái. Dát
lea dagahan váttis váikkuhusaid dan oassái Ruoŧas mii gullá Arktisii. Kultirbázahusat &
dološbázahusat dutkojuvvojit oalle summal ja dát dagaha dákkár kulturbirrasiid
vahágahttot dahje billašuvvat. Eanangeavaheapmi rievda dan lahkái ahte sáhttá dadjat
eanangeavaheapmi rievdá negatiivvalaččat boazodoalu guoddinnákcái ja
bistevašvuhtii. Maiddái eará bealit čilgejuvvojit nu go dás bajil ja dahká dan okta buot
deháleamos áššiin odne.
Dat sierra riekti eananoamásteapmái man boazodoallu addá, guoská buot
eananoamástemiide boazodoalluguovllus. Muhto go dát riekti ii leat čállon
eananoamásteami registera sisčállonoasisi de ihte stuorra vissismeahttunvuohta das
movt rievtti mielde meannudit áššiid plána- ja huksenlága mielde daid guovlluin gos
boazoealáhusas lea eananoamásteami riekti.
Láidunguorahallama bargu mii lea jođus máhttá buktit dakkár evttohusaid ođđa
boazodoalluláhkii ahte ferte buktit rievdademiid mat čuhcet bazodoallui “jus
evttohuvvo láhka sisdoallat rievdaduvvon njuolggadusaid boazodoalurievtti suodji
sisabahkkemiid vuostá.”

Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon.

Paragrafen dárkkistuvvo dakkaviđe
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§ 40.14 M 581 – Mošuvdna vuovdedoalu váikkuhusaid birra - joatkka
Veronika Håkansson evttoha máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15
Sgadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut Veronika Håkanssona
evttohusa máhcahit ášši §§ 40.12-40.15 ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan
Veronika Håkanssona evttohusa

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15.
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.14 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan
Dokument
- M 581 av Anja Fjellgren Walkeapää, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-291
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.25
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.23
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.14
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.7

Anja Fjellgren Walkeapää har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget arbetar för att förändra skogsvårdslagen,

att

Sametinget snarast inrättar en skogsstrategi,

att

Sametinget arbetar för att skogsbruket ska renskötsel-anpassas och tillämpa
hyggesfria metoder.
________________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.25.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.23
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.13
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
______________

Skäl för yrkandet
Skogsbrukets negativa påverkan på renskötseln tar sig i uttryck på flertalet allvarliga sätt.
Det skogsbruk som bedrivs idag måste anpassas till renarnas behov och renskötselns
förutsättningar.
______________
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Motioner – forts.

§ 40.14 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan – forts.
Sametingets styrelse beslutade 2021-12-13—15 att inhämta yttrande från Sametingets
rennäringsnämnd i ärendet. Rennäringsnämnden beslutade 2022-01-18 att uppdra till
kansliet att bereda ärendet.
Relevant i sammanhanget är lagstiftning avseende skogsbruk/rennäring även nämnd i
kommittédirektiven till renmarkskommittén17, där det bland annat står att:
”Det förslag till ny renskötsellag som kommittén lämnar kan leda till att det behövs
ändringar i annan lagstiftning som berör renskötseln om lagen föreslås innehålla ändrade
regler om skydd mot intrång i renskötselrätten eller ändrade begrepp för att beskriva
renskötseln och renskötselområdet. Kommittén ska föreslå sådana ändringar. De förslag
som lämnas måste ta hänsyn till nuvarande system för hushållning med mark- och
vattenområden. Inom ramen för arbetet i de här delarna behöver kommittén analysera
andra rättighetshavares intressen och hur avvägningar kan ske när dessa intressen
kolliderar med renskötselrätten.”18
I kommittédirektivet står vidare att ” Som exempel på bestämmelser i annan lagstiftning
som syftar till att skydda rennäringens bedrivande kan nämnas /.../ skogsvårdslagen
(1979:429) om hänsyn till renskötseln vid avverkning på åretruntmarkerna (13 b och 14
§§).”19
Kommittén ska i betänkandet:
 identifiera vilka andra författningar som innehåller bestämmelser om hänsyn till
renskötseln,
 föreslå de författningsändringar som behövs om den nya lagen innehåller ett förändrat
regelverk om skydd mot intrång i renskötselrätten eller ändrade begrepp för att beskriva
renskötseln och renskötselområdet.20
Angående förslaget i motionen om en skogsstrategi för Sametinget så finns direktiv21 från
rennäringsnämnden avseende en skogsstrategi och arbetet har påbörjats men ännu inte
slutförts pga. bristfälliga personalresurser. Sametinget arbetar i övrigt kontinuerligt med att
lyfta frågan om skogsbrukets påverkan på renskötseln, bland annat i möten med
regeringskansliet, skogsstyrelsen, vid samråd och i yttranden och remisshantering.
Sametinget har därutöver även beviljat medel till samiska projektägare ur
främjandeanslaget till projekt med anknytning till skogsbrukets inverkan på renskötseln.

17

Dir. 2021:35
Som ovan, sidan 13.
19
Dir. 2021:35, sid 13.
20
Som ovan, sid 13-14.
21
Direktiv från rennäringsnämnden 2018-03-26, rennäringsnämndens protokoll § 15 Sametingets arbete med skogsfrågor, 12-13 mars 2018
18
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Motioner – forts.

§ 40.14 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan – forts.

Skogsvårdslagen förändrades år 1993 bland annat på så sätt att lägsta ålder för
slutavverkning sänktes från 120 år och ner till 90 och i vissa fall 80 år. Det har skapat
svåra konsekvenser på den del av Sverige som ligger i Arktis. Kulturlämningar &
fornlämningar inventeras på ett väldigt slumpartat sätt och detta gör att många sådana
kulturmiljöer skadas eller förstörs. Markanvändningen förändras på ett sådant sätt att
man kan säga att markanvändningen förändrats till det negativa för en bärkraftig och
uthållig renskötsel. Även andra aspekter beskrivs enligt ovan som gör detta till en av de
viktigare ärendena i dagsläget.
Den särskilda rätt till fastighet som renskötselrätten utgör, belastar alla fastigheter inom
renskötselområdet. Men eftersom rätten inte finns inskriven i fastighetsregistrets
inskrivningsdel så uppstår betydande osäkerhet vid den rättsliga hanteringen av
ärenden enligt plan- och bygglagen i områden där rennäringen har rätt till fastighet.
Den pågående Renmarkskommittens arbete kan ge sådana förslag till ny renskötsellag
att det behövs ändringar som berör renskötseln ”om lagen föreslås innehålla ändrade
regler om skydd mot intrång i renskötselrätten”.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 40.14 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan – forts.
Veronika Håkansson föreslår återremiss av §§ 40.12 – 40.15
Ordföfanden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Veronika Håkanssons
förslag om återremiss aav §§ 40.12 -20-15 och finner att Sametinget godtagit
Veronika Håkanssons förslag om återremiss av §§ 40.12 -

Sametinget beslutar
ahte

Justerarens sign

återremittera §§ 40.12 – 40.15.
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Mošuvnnat – joatkka

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.15 M 582 – Mošuvdna bohccuid biebmama birra
Áššegirjjit
- M 582 Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik, Anja Fjellgren Walkeapää ovddidan, 2022-02-23,
dnr 1.1.8-2022-292
- Stivrabeavdegirji 2022-04-05—07, § 60.26
- Stivrabeavdegirji 2022-06-14—15, § 122.24
- Stivrabeavdegirji 2022-09-28—29, § 175.14
- Stivrabeavdegirji 2022-10-04, § 201.8

Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik ja Anja Fjellgren Walkeapää leat guovvamánu 23 b 2022
ovddidan mošuvnna mas sii evttohit:
ahte

Sámediggi bargá heahtebiebmama ruhtadeami ovdii mii lea dárbbašlaš go lea
guohtunroassu,

ahte

Sámediggi bargá dan ovdii ahte boazoeaiggádat ja suoidne- ja fuođđarbuvttadeaddjit
ožžot vejolašvuođa lonohallat máhtu ja buoridit kvalitehta ja ovdánahttit buktagiid,

ahte

Sámediggi bargá dan ovdii ahte boazoeaiggádiidda fállojuvvo máhttu ja kursset
doarjjabiebmama birra ja iežá doaibmabijuid birra jus lea guohtunroassu,

ahte

Sámediggi bargá dan ovdii ahte ávžžuhit šibitdoaktáriid ja šibitdoavttiroahpu buoridit
máhtu bohccuid birra.

Ášši ii gieđahallojuvvon stivračoahkkimis cuoŋománu 5 -7 b 2022, § 60.26.
_________________
Stivra mearrida geassemánu 14 – 15 b 2022, § 122.24
ahte

gohččut hálddahusa gieđahallat mošuvnna dábálaš vieru mielde, eahpepolitihkalaččat,
rievttálaččat ja áššečehppodaga vuođul, ja čájehit ovddeš mearrádusaid áššis.
______________

Stivra mearridii 28 – 29 čakčamánus 2022, § 175.14
ahte

meannudit ášši viidáset

ahte

meannudit ášši stivračoahkkimis golggotmánu 4 beaivvis
______________
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Mošuvnnat – joatkka

§ 40.15 M 582 – Mošuvdna bohccuid biebmama birra - joatkka

Ákkat gáibádussii
Rievdan luondduguohtumis foddarbiebmamii lea váttis proseassa bohccui ja ollu nuorra
bohccot eai birge rievdademiin danne go leat heajos dilis. Lea čielggas eambbo dutkan lea
dárbbašlaš ja buoreburt kvalitehtsa lea dárbbašlaš fodderiidda mii livččii áhpun bohccui ja
boazobargái. Buoriduvvon buktágat, dan vaikko buvttadangolut gorgŋut ii galgga
divrrudahttit ovttaskas boazobargái ja čearrui.

_____________
Mii gullá doarjabiebmama ruhtten goavvidiliid áiggi máhttá Sámediggi Min Ansöksn bokte
juolludit ruđa čearu biebmamiidda (katastrofskadeskydd STFS 2019:1). Mii gullá eará áššiide
ráđđeaddima, máhtulonohallama, doarjabiebmangurssiid birra j.n.a háliida Sámediggi
deattuhit Sámiid Riikkasearvi/SSR oažžu ruđa anslagas 1:28 Främjande av rennäringen
ealáhusráđđeaddimii/ konsultadoaimmaide jahkásaččat. Dieđut bohcco dearvvašuođa birra,
rávvasgat biebmamii, bohtosat gurssain doarjjabiebmama birra ja eará gávdnojit maiddái
Sámedikki ruoktusiiddus. Muđuin bargá Sámediggi ovtta Stáhta Veterinæramedisiinnallas
ásahusain, SVA, ja Ruoŧa eanandoalluuniversitehtain, mii gullá stuorit proševttaide ja
doaimmaide mat gullet bohcco dearvvašvuhtii.
Sámediggi lea ovttsoaivilis mošuvnna čálliin muhto oaivvilda Sámedikki jus odne ruhtte
čearuid riikkaorganisašuvnna RSR nu ahte dat máhtu lásiheamit mat gáibiduvvojit sáhttet ja
leat čađahuvvon.
Boazofodariid ruhtten radjejuvvo dain njuolggadusain mat Sámedikkis leat, dat leat maiddái
dohkkehuvvon EO:áš, dát meastá bágge ráđđehusa bušeahtas bokte juolludit ruđa. Mii
oaidnit golut stuorrume ja bargat dál njuolggadusaid ja regulerema rievdademiiguin
mainguin duste ođđa hámat guovvediliid.
Stivra evttoha Sámedikki mearridit
ahte

mošuvdna dasto lea vástiduvvon.

Paragrafen dárkkistuvvo dakkaviđe
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Mošuvnnat – joatkka

§ 40.15 M 582 – Mošuvdna bohccuid biebmama birra - joatkka

Veronika Håkansson evttoha máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15
Sgadoalli loahpaha digaštallama.
Sátnejođiheaddji bidjá ovdan proposišuvnna ahte doarjut dahje hilgut Veronika Håkanssona
evttohusa máhcahit ášši §§ 40.12-40.15 ja gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan
Veronika Håkanssona evttohusa

Sámediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

máhcahit ášši §§ 40.12 – 40.15.
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Motioner – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 40.15 M 582 – Motion om stödutfodring av renar
Dokument
- M 582 av Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik, Anja Fjellgren Walkeapää, 2022-02-23,
dnr 1.1.8-2022-292
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.26
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.24
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.14
- Styrelseprotokoll 2022-10-04, § 201.8

Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik och Anja Fjellgren Walkeapää har den 23 februari 2022
inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget verkar för en finansiering av stödfoder för renar som är nödvändig vid
katastrofbetesförhållanden,

att

Sametinget verkar för att ge renskötare och ensilage- och foderproducenter
möjligheter att arbeta för kunskapsutbyte och höjd kvalité och utveckling av
produkterna,

att

Sametinget verkar för att renskötare erbjuds kunskap och kurser om stödutfodring
och andra åtgärder vid katastrofbete,

att

Sametinget ska verka för att veterinärer och veterinärutbildningar uppmanas att öka
kunskapen kring renar.

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.26.
_________________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.24
att
uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________
Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.14
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Motioner – forts.

§ 40.15 M 582 – Motion om stödutfodring av renar – forts.

Skäl för yrkandet
Övergången från naturbete till foder är en svår process för renen och allt för många renar
klarar inte av övergången i och med att de är i dålig form. Det är tydligt att mer forskning
och bättre kvalité på foder behövs för att hjälpa renen och renskötaren. Förbättrade
produkter, även om produktionskostnaderna ökar, ska inte kosta mer för enskilda
renskötare och samebyar.

_____________
Angående finansiering av stödfoder vid katastrofbetesförhållande kan Sametinget utifrån
ansökan lämna bidrag till sameby för utfodring (katastrofskadeskydd STFS 2019:1).
Avseende övriga frågor om rådgivning, kunskapsutbyte, kurser om stödutfodring etc. vill
Sametinget framhålla att Sámiid Riikkasearvi/SSR av anslag 1:28 Främjande av rennäringen
erhåller bidrag för näringsrådgivning/konsulentverksamhet varje år. Information om renens
hälsa, råd vid utfodring, resultat från kurser om stödutfodring mm finns även på
Sametingets hemsida. I övrigt samverkar Sametinget bland annat med Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA, samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, när det gäller
projekt och aktiviteter med anknytning till renens hälsa.

__________
Styrelsen delar motionärernas syn men menar att Sametinget redan i dag finansierar
samebyarnas riksorganisation SSR så att de kunskapshöjningar som efterfrågas kan
genomföras och har genomförts.
Finansiering av renfoder regleras av de föreskrifter Sametinget har, som också godkänts
av EU, vilket är så gott som tvingande för att regeringen via budget skall lämna anslag.
Vi ser att kostnaderna ökar och arbetar nu med förändringar av föreskrifter och riktlinjer
för att möta nya former av katastrofförhållanden.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Motioner – forts.

§ 40.15 M 582 – Motion om stödutfodring av renar – forts.
Veronika Håkansson föreslår återremiss av §§ 40.12 – 40.15
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Veronika Håkanssons
förslag om återremiss av §§ 40.12 -40.15 och finner att Sametinget godtagit
Veronika Håkanssons förslag

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

återremittera §§ 40.12 – 40.15.
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 41.1

Dievasmahttinválga - lahttu Kulturlávdegoddái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Erik-Oscar Oscarsson gáibida beassat luohpat ámmáhis 2022-02-22, dnr 4.1.1-2022-1428
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, 27, § 3
Erik-Oscar Oskarsson gáibida beassat luohpat gohččosis kulturlávdegotti lahttun.
_____________

Sámediggi mearridii 30-31 b. borgemánus, 2 beaivvi čakčamánus 2021, § 13
ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid kulturlávdegoddái;
Lahtut
Erik Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

ahte

Sadjásaš lahtut
Jon Sarri
Stefan Larsson
Mikael Eriksson
Erik Fankki
Marika Renhuvud

válljet Erik Oscar Oskarsson kulturlávdegotti ságadoallin,
_________________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Erik-Oscar Oskarsson luohpat Kulturlávdegotti lahttun,

ahte

nammadit Stefan Larssona lahttun Kulturlávdegoddái Erik-Oscar Oskarssona sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25, § 31.
_________________

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit - joatkka

§ 41.1

Dievasmahttinválga - lahttu Kulturlávdegoddái - joatkka

Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenjoavkku evttohusa ja
gávnnaha ahte Sámediggi lea dohkkehan válgaválbmenjoavkku evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

suovvat Erik-Oscar Oskarsson luohpat Kulturlávdegotti lahttun,

ahte

nammadit Stefan Larssona lahttun Kulturlávdegoddái Erik-Oscar Oskarssona sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25, § 31.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 41.1

Fyllnadsval – ledamot i Kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Begäran om entledigande från Erik-Oscar Oscarsson 2022-02-22, dnr 4.1.1-2022-1428
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 3

Erik-Oscar Oskarsson har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kulturnämnden.
_____________
Sametinget beslutade den 30-31 augusti, 2 september 2021, § 13
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31,

att

utse ledamöter och ersättare till kulturnämnden enligt nedan;
Ledamot
Erik Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

att

Ersättare
Jon Sarri
Stefan Larsson
Jennie Granberg
Erik Fankki
Fia Kaddik

utse Erik Oscar Oskarsson till ordförande för kulturnämnden,
____________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Erik-Oscar Oskarsson som ledamot i Kulturnämnden,

att

utse Stefan Larsson till ledamot i Kulturnämnden istället för Erik-Oscar Oskarsson,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.
_________________

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.1

Fyllnadsval – ledamot i Kulturnämnden – forts.

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 Erik-Oscar Oskarsson som ledamot i Kulturnämnden,

att

utse Stefan Larsson till ledamot i Kulturnämnden istället för Erik-Oscar Oskarsson,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit - joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 41.2

Dievasmahttinválggat - ságadoalli Kulturlávdegoddi
Aššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Från Erik-Oscar Oscarssonas. Gáibádus luohpat 2022-02-22, dnr 4.1.1-2022-1428
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 4

Erik-Oscar Oskarsson gáibida beassat luohpat gohččosis kulturlávdegotti ságadoallin.
_____________
Sámediggi mearridii 30-31 b. borgemánus, 2 beaivvi čakčamánus 2021, § 13
ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid kulturlávdegoddái;
Lahtut
Erik Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

ahte

Sadjásaš lahtut
Jon Sarri
Stefan Larsson
Mikael Eriksson
Erik Fankki
Marika Renhuvud

válljet Erik Oscar Oskarsson kulturlávdegotti ságadoallin,

___________
Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Erik-Oscar Oskarsson luohpat ságadoallin Kulturlávdegottis,

ahte

nammadit Stefan Larssona ságadoallin Kulturlávdegoddái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31
_________________

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit - joatkka

§ 41.2

Dievasmahttinválggat - ságadoalli Kulturlávdegoddi

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

suovvat Erik-Oscar Oskarsson luohpat ságadoallin Kulturlávdegottis,

ahte

nammadit Stefan Larssona ságadoallin Kulturlávdegoddái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31.

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden - forts.

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 41.2

Fyllnadsval – ordförande i Kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Från Erik-Oscar Oscarsson. Begäran om entledigande 2022-02-22, dnr 4.1.1-2022-1428
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 4

Erik-Oscar Oskarsson begär entledigande från sitt uppdrag som ordförande i kulturnämnden.
_____________
Sametinget beslutade den 30-31 augusti, 2 september 2021, § 13
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31,

att

utse ledamöter och ersättare till kulturnämnden enligt nedan;
Ledamot
Erik- Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

att

Ersättare
Jon Sarri
Stefan Larsson
Jennie Granberg
Erik Fankki
Fia Kaddik

utse Erik Oscar Oskarsson till ordförande för kulturnämnden,
____________

Ordförande Marita Granström föreslår Stefan Larsson till ordförande i Kulturnämnden.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Erik-Oscar Oskarsson som ordförande i Kulturnämnden,

att

utse Stefan Larsson till ordförande i Kulturnämnden,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.
_________________

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.2

Fyllnadsval – ordförande i Kulturnämnden – forts.

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 Erik-Oscar Oskarsson som ordförande i Kulturnämnden,

att

utse Stefan Larsson till ordförande i Kulturnämnden,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit - joatkka

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 41.3

Dievasmahttinválga - lahttu Kulturlávdegoddái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Karin Mannelas Gáibádus luohpat 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 5
Karin Mannela gáibida beassat luohpat gohččosis kulturlávdegotti lahttun.
_____________

Sámediggi mearridii 30-31 b. borgemánus, 2 beaivvi čakčamánus 2021, § 13
ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid kulturlávdegoddái;
Lahtut
Erik Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

ahte

Sadjásaš lahtut
Jon Sarri
Stefan Larsson
Mikael Eriksson
Erik Fankki
Marika Renhuvud

válljet Erik Oscar Oskarsson kulturlávdegotti ságadoallin,

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit

ahte

suovvat Karin Mannela luohpat Kulturlávdegotti lahttun,

ahte

nammadit Marita Granströma Kulturlávdegotti lahttun Karin Mannela sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31
_______________

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit - joatkka

§ 41.3

Dievasmahttinválga - lahttu Kulturlávdegoddái – joatkka.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenlávdegotti evttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenlávdegotti evttohusa.
Sámediggi mearrida

ahte

suovvat Karin Mannela luohpat Kulturlávdegotti lahttun,

ahte

nammadit Marita Granströma Kulturlávdegotti lahttun Karin Mannela sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden

Daniel Holst Vinka ordförande
§ 41.3

Fyllnadsval – ledamot i Kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Från Karin Mannela. Begäran om entledigande 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 5

Karin Mannela begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kulturnämnden.
_____________
Sametinget beslutade den 30-31 augusti, 2 september 2021, § 13
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31,

att

utse ledamöter och ersättare till kulturnämnden enligt nedan;
Ledamot
Erik- Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

att

Ersättare
Jon Sarri
Stefan Larsson
Jennie Granberg
Erik Fankki
Fia Kaddik

utse Erik Oscar Oskarsson till ordförande för kulturnämnden,
____________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Karin Mannela som ledamot i Kulturnämnden,

att

utse Marita Granström till ledamot i Kulturnämnden istället för Karin Mannela,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.
_______________

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.3

Fyllnadsval – ledamot i Kulturnämnden – forts.

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 Karin Mannela som ledamot i Kulturnämnden,

att

utse Marita Granström till ledamot i Kulturnämnden istället för Karin Mannela,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit - joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli

§ 41.4

Dievasmahttinválga - lahttu Giellagáldu stivrii
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-09-17, §§ 19, 20.1
- Mikael Svonnis, gáibádus eretcelkojuvvot, 2022-04-11, dnr 8.1.1-2022-621
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-05-31, 06-02, § 3
- Dievasč oahkkinbeavdegirji 2022-05-31--06-02, §§ 26.1, 26.2
- Karin Mannelas Gáibádus luohpat 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 6

Karin Mannela gáibida beassat luohpat gohččosis 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
______________

Sámediggi mearridii miessemánu 31 b – geassemánu 2 b 2022, § 26.1 ja 26.2
ahte

nammadit Karin Mannela lahttun Giellagálddu stivrii Mikael Svonni sadjái,

ahte

nammadit Patricia Fjellgrena sadjásažžan Giellagáldu stivrii Karin Rensberg Ripa
sadjai.
_______________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Karin Mannela luohpat lahttun Giellagálddu stivrras,

ahte

nammadit Per-Eric Kuoljoka lahttun Giellagálddu stivrii Karin Mannela sadjái,

ahte

mandáhtaáigodatlea otná beaivvi rájis ja čuvvo dan dievasčoahkkimis
mearriduvvon njuolggadusaid Giellagáldui 2020-09-17.
_________________

Justerarens sign
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SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit - joatkka

§ 41.4

Dievasmahttinválga - lahttu Giellagáldu stivrii – joatkka.

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

suovvat Karin Mannela luohpat lahttun Giellagálddu stivrras,

ahte

nammadit Per-Eric Kuoljoka lahttun Giellagálddu stivrii Karin Mannela sadjái,

ahte

Justerarens sign
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§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 41.4

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
- Plenumsprotokoll 2022-05-31—06-02, §§ 26.1, 26.2
- Från Karin Mannela. Begäran om entledigande 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, -27 § 6

Karin Mannela begär entledigande från 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
______________

Sametinget beslutade den 31 maj – 2 juni 2022, §§ 26.1 och 26.2
att

utse Karin Mannela som ledamot i Giellagáldus styrelse istället för Mikael Svonni,

att

utse Patricia Fjellgren som ersättare i Giellagáldus styrelse istället för Karin Rensberg
Ripa
_______________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Karin Mannela som ledamot i Giellagáldus styrelse,

att

utse Per-Eric Kuoljok till ledamot i Giellagáldus styrelse istället för Karin Mannela,

att

mandatperioden är från och med dagens datum och och följer den av plenum
beslutade Giellagáldus stadgar 2020-09-17.
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.4

Fyllnadsval – ledamot till Giellagáldus styrelse – forts.

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 Karin Mannela som ledamot i Giellagáldus styrelse,

att

utse Per-Eric Kuoljok till ledamot i Giellagáldus styrelse istället för Karin Mannela,

att

mandatperioden är från och med dagens datum och och följer den av plenum
beslutade Giellagáldus stadgar 2020-09-17.

Justerarens sign

175 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit - joatkka

Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 41.5

Dievasahttinválggat - sadjásaš Sámi Parlamentáralaš Ráđđái - SPR
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 10
Karin Mannelas Gáibádus luohpat 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 7

Karin Mannela gáibida luohpat gohččosis sadjásažžan Sámi Parlamentáralaš Ráđis.
_____________
Sámediggi mearridii 30-31 b. borgemánus, 2 beaivvi čakčamánus 2021, § 10
ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja
lávdegottiid bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25, § 31

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja várrelahtuid Sámi Parlamentáralaš Ráđđái;
Lahttu
Håkan Jonsson
Stefan Mikaelsson
Naadja Östergren
Veronika Håkansson
Per Olof Nutti
Káren-Ann Hurri
Lars Miguel Utsi

Várrelahttu
Lars-Jonas Johansson
Martin Lundgren
Marie Persson Njajta
Karin Mannela
Marianne Gråik
Ida Inga
Karin Vannar
_______________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Karin Mannela luohpat sadjásažžan Sámi Parlamentáralaš Ráđis,

ahte

sadji sadjásažžan Sámi Parlamentáralaš Ráđis bissu guorus boahtte dievasčoahkkimii.

Justerarens sign

176 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit - joatkka

§ 41.5

Dievasahttinválggat - sadjásaš Sámi Parlamentáralaš Ráđđái – SPR – joatkka.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenlávdegotti evttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenlávdegotti evttohusa.
Sámediggi mearrida
ahte

suovvat Karin Mannela luohpat sadjásažžan Sámi Parlamentáralaš Ráđis,

ahte

sadji sadjásažžan Sámi Parlamentáralaš Ráđis bissu guorus boahtte
dievasčoahkkimii.

Justerarens sign

177 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 41.5

Fyllnadsval – ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd - SPR
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 10
- Från Karin Mannela. Begäran om entledigande 2022-10-05, dnr 1.1.1-2022-1413
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 7

Karin Mannela begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Samisk Parlamentarisk
Råd.
_____________
Sametinget beslutade den 30-31 augusti, 2 september 2021, § 10
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31,

att

utse ledamöter och ersättare till Samisk Parlamentarisk Råd enligt nedan;
Ledamot
Håkan Jonsson
Stefan Mikaelsson
Naadja Östergren
Veronika Håkansson
Per Olof Nutti
Káren-Ann Hurri
Lars Miguel Utsi

Ersättare
Lars-Jonas Johansson
Martin Lundgren
Marie Persson Njajta
Karin Mannela
Marianne Gråik
Ida Inga
Karin Vannar
_______________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Karin Mannela som ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd,

att

platsen ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd förblir vakant till nästa plenum.

Justerarens sign

178 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.5

Fyllnadsval – ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd – SPR – forts.
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 Karin Mannela som ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd,

att

platsen ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd förblir vakant till nästa plenum.

Justerarens sign

179 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41 Válgaáššit - joatkka
Daniel Holst Vinka sagadoalli
§ 41.6

Dievasmahttinválggat - sadjásaš kulturlávdegoddái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Stefan Larssonis. Gáibádus luohpat 2022-10-25, dnr 1.1.1-2022-1513
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 8

Stefan Larsson gáibida beassat luohpat gohččosis kulturlávdegotti sadjásažžan.
________________
Sámediggi mearridii 30-31 b. borgemánus, 2 beaivvi čakčamánus 2021, § 13
ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25 § 31

ahte

válljet čuovvovaš lahtuid ja sadjásaš lahtuid kulturlávdegoddái;
Lahtut
Erik Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

ahte

Sadjásaš lahtut
Jon Sarri
Stefan Larsson
Mikael Eriksson
Erik Fankki
Marika Renhuvud

válljet Erik Oscar Oskarsson kulturlávdegotti ságadoallin,

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Stefan Larssona luohpama sadjásažžan Kulturlávdegottis

ahte

nammadit Louise Skerk sadjásažžan Kulturlávdegoddái Stefan Larssona sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25, § 31.
_______________

Justerarens sign

180 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41
§ 41.6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit - joatkka
Dievasmahttinválggat - sadjásaš kulturlávdegoddái – joatkka.
Ságadoalli loahpaha digaštallama.
Ságadoalli bidjá ovdan proposišuvnna doarjut dahje hilgut válgaválbmenlávdegotti evttohusa
ja gávnnaha ahte Sámediggi dohkkeha válgaválbmenlávdegotti evttohusa.
Sámediggi mearrida

ahte

suovvat Stefan Larssona luohpama sadjásažžan Kulturlávdegottis

ahte

nammadit Louise Skerk sadjásažžan Kulturlávdegoddái Stefan Larssona sadjái,

ahte

mandáhtaáigodat leat otná beaivvi rájes ja dat čuovvu Sámedikki stivrra ja lávdegottiid
bargoortnega maid Sámediggi lea dohkkehan 2018-05-23--25, § 31.

Justerarens sign

181 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 41.6

Fyllnadsval – ersättare i kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 13
- Från Stefan Larsson. Begäran om entledigande 2022-10-25, dnr 1.1.1-2022-1513
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 8

Stefan Larsson begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden.
_____________
Sametinget beslutade den 30-31 augusti, 2 september 2021, § 13
att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31,

att

utse ledamöter och ersättare till kulturnämnden enligt nedan;
Ledamot
Erik- Oscar Oskarsson
Karin Mannela
Marina Nilsson Ederlöv
Áslat Simma
Pávva Pittja

att

Ersättare
Jon Sarri
Stefan Larsson
Jennie Granberg
Erik Fankki
Fia Kaddik

utse Erik Oscar Oskarsson till ordförande för kulturnämnden,
____________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Stefan Larsson som ersättare i Kulturnämnden,

att

utse Louise Skerk till ersättare i Kulturnämnden istället för Stefan Larsson,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.
_______________

Justerarens sign

182 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.6

Fyllnadsval – ersättare i kulturnämnden
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 Stefan Larsson som ersättare i Kulturnämnden,

att

utse Louise Skerk till ersättare i Kulturnämnden istället för Karin Mannela,

att

mandatperioen är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelsen och nämnder daterad
2018-05-23—25, § 31.

Justerarens sign

183 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit – joatkka

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 41.7

Dievasmahttinválga - sadjásaš Giellagáldu stivrii
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2020-09-17, §§ 19, 20.1
- Mikael Svonnis, gáibádus eretcelkojuvvot, 2022-04-11, dnr 8.1.1-2022-621
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-05-31, 06-02, § 3
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2022-05-31--06-02, §§ 26.1, 26.2
- Per-Eric Kuoljokis Gáibádus luohpat 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-2022-1543
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 9
Per-Eric Kuoljok gáibida luohpat iežas gohččosis sadjásažžan Giellagálddu stivrras.
_______________
Sámediggi mearridii 17 b. čakčamánus 2020, § 20.1:
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
______________

Sámediggi mearridii miessemánu 31 b – geassemánu 2 b 2022, § 26.1 ja 26.2
ahte
ahte

nammadit Karin Mannela lahttun Giellagálddu stivrii Mikael Svonni sadjái,
nammadit Patricia Fjellgrena sadjásažžan Giellagáldu stivrii Karin Rensberg Ripa
sadjai.
_______________

Válgaválbmenjoavku evttoha Sámedikki mearridit
ahte

suovvat Per-Eric Kuoljoka luohpama sadjásažžan Giellagálddu stivrras.

ahte

sadji sadjásažžan Giellagálddu stivrras bissu guorus gitta boahtte dievasčoahkkima.

Justerarens sign

184 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Válgaáššit – joatkka

§ 41.7

Dievasmahttinválga - lahttu Giellagáldu stivr sadjásaš Giellagáldu stivrii – joatkka.

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

suovvat Per-Eric Kuoljoka luohpama sadjásažžan Giellagálddu stivrras.

ahte

sadji sadjásažžan Giellagálddu stivrras bissu guorus gitta boahtte dievasčoahkkima.

Justerarens sign

185 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Valärenden – forts.

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 41.7

Fyllnadsval – ersättare 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
- Plenumsprotokoll 2022-05-31—06-02, §§ 26.1, 26.2
- Från Per-Eric Kuoljok. Begäran om entledigande 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-2022-1543
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, -27 § 9

Per-Eric Kuoljok begär 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
______________

Sametinget beslutade den 31 maj – 2 juni 2022, §§ 26.1 och 26.2
att

utse Karin Mannela som ledamot i Giellagáldus styrelse istället för Mikael Svonni,

att

utse Patricia Fjellgren som ersättare i Giellagáldus styrelse istället för Karin Rensberg
Ripa
_______________

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

entlediga Per-Eric Kuoljok som ersättare i Giellagáldus styrelse,

att

platsen som ersättare i Giellagáldus styrelse förblir vakant till nästa plenum.

Justerarens sign

186 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

§ 41

Valärenden – forts.

§ 41.7

Fyllnadsval - ersättare till Giellagáldus styrelse

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 Per-Eric Kuoljok som ersättare i Giellagáldus styrelse,

att

platsen som ersättare i Giellagáldus styrelse förblir vakant till nästa plenum.

Justerarens sign

187 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit – joatkka

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 41.8

Dievasmahttinválggat - sadjásaš boazoealáhuslávdegoddái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 15
- Henrik Anderssonas Gáibádus luohpat 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-1525
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 10

Henrik Andersson gáibida beassat luohpat gohččosis boazoealáhuslávdegotti sadjásažžan.
______________
Ságadoalli dieđiha ahte ii sáhte gieđahallat dán ášši go gáibádus luohpamus ii leat boahtán
sisa riekta.

§ 41

Valärenden – forts.

Daniel Holst ordförande

§ 41.8

Fyllnadsval - ersättare i rennäringsnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 15
- Från Henrik Andersson. Begäran om entledigande 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-1525
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 10

Henrik Andersson begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden.
_____________
Ordföranden meddelar att detta ärende inte behandlas eftersom begäran om entledigande
inkommit felaktigt.

Justerarens sign

188 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Válgaáššit – joatkka

Daniel Holst Vinka ságadoalli
§ 41.9

Dievasmahttinválggat - sadjásaš boazoealáhuslávdegoddái
Áššegirjjit
- Dievasčoahkkinbeavdegirji 2021-08-30—31, -09-02, § 15
- Jonas Larssonas Gáibádus luohpat 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-1526
- Válgaválbmenjoavkku beavdegirji 2022-10-25, - 27, § 10

Jonas Larsson gáibida beassat luohpat gohččosis boazoealáhuslávdegotti sadjásažžan.
______________
Ságadoalli dieđiha ahte ii sáhte gieđahallat dán ášši go gáibádus luohpamus ii leat boahtán
sisa riekta.

§ 41

Valärenden – forts.

Daniel Holst ordförande

§ 41.9

Fyllnadsval - ersättare i rennäringsnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-08-30—31, -09-02, § 15
- Från Jonas Larsson. Begäran om entledigande 2022-10-27, dnr 1.1.1-2022-1526
- Valberedningens protokoll 2022-10-25, - 27, § 10

Jonas Larsson begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i rennäringsnämnden.
_____________
Ordföranden meddelar att detta ärende inte behandlas eftersom begäran om entledigande
inkommit felaktigt.

Justerarens sign

189 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ságadoalli

§ 42

Mošuvnnaid dieđiheapmi
Áššegirjjit
- Mošuvnnaid dieđiheapmi

Sámediggi mearrida
./.

§ 43

ahte

dohkkeha mošuvnna mildosis mat leat dieđihuvvon dievasčoahkkimis,

ahte

mošuvdna ovddiduvvojit stivrii ášševálbmema váste.

Loahpaheapmi
Ságadoalli loahpaha čoahkkima 2022-10-26, dii 17.40

Justerarens sign

190 (191)

SAMETINGET
SÁMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:23
2022-10-25--27

Daniel Holst Vinka ordförande

§ 42

Anmälan av motioner
Dokument
- Anmälan av motioner

Sametinget beslutar

./.

§ 43

att

godkänna motionerna enligt bilaga som är anmälda till plenum,

att

motionerna överlämnas till styrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2022-10-27, kl 17.40.

Justerarens sign

191 (191)

