Riksorganisationen
Same Ätnam (RSÄ)
Datum 2018-09-23

Rapport efter fullgjort uppdrag
Detta underlag används för att beskriva uppdrag till verksamhetsberättelsen.
Uppdrag kan vara representation, utbildning, medverkan i samråd etc.
Ditt namn: Margareta Påve
Datum för uppdrag:
28 Februari-2020
Vad handlade uppdraget om?
Samråd samiska organisationer.
Linda Frohm informerar att Anna-Stina Nordmark deltarvägen till inte på
samrådet på grund av beredskapsarbetet kring corona viruset.Linda Frhom
inleder med att berätta om motet på Arlanda om OECD rapporten och urfolket
samernas delaktighet I regional utveckling.
27 februari startade Digitalen igång. Digitalen är till för medborgarna snabbare
skall kommai kontakt med sjukvården.Nära vård är ytterligare ett viktigt
utvecklingsområde
Regionalutveckling.
Kenneth Sjaunja presenterar den regionala utvecklingsstrategin.Viktiga
stategier för länet är vägen till till framtidens hälsa och vård
2035,folkhälsostrategin,kulturplanen,regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Och länstransportplanen.
Sametinget och andra aktörer har varit med i arbetet,strategin har även varit
ute på remiss.Pågående arbete handlar om att kartlägga vad som är
gjort.Nationella minoriteter och urfolk ä ren unik tillgång som vi ska ta till vara
på.Den regionala utvecklingsstategin utarbetas I samverkan med berörda
aktörer,exempelvisinom det samiska områden.Tidig dialog och samordning är
viktigt,det är viktigt att det samiska området är med I hela processen.
Kenneth Sjaunja informerar om att Sametinget finns med I
strukturfonspartnerskapet och är även inbjudna till Regionalt Forum men har
inte deltagit,Susanne Idivuoma tar med sig frågan om Sametinget kan delta på
Regionalt Forum.Representation från Samernas Riksförbund (SSR) vore även
bra.Linda Frohm lägger till att det viktigt att Sametinget finns med I Regionalt
Forum.
Linda Frohm informerar att hon har deltagit I en discussion om RUS:en I de fyra
nordligaste länen.
Det finns fyra meningar skrivet om urfolksperspektivet i RUS:en där båda
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nationella minoriteter och urfolk ingår I skrivelsen.Viktigt att stödja arbetet.
med de samiska näringarna,det gör att vi blir kraftfulla.
Tomas Vedestig lyfter frågan om vi ska kalla det samiskt näringsliv eller
samiska näringar.
Christina Sundqvist informerar om att det saknas uppkoppling I vissa områden I
Norrbotten.Kenneth Sjaunja berättar att bredbandsutbyggnaden ska vara 100%
och att nationella medel måste tillföras eftersom kommunerna saknar medel.
Mariann Lörstrand-Blind informerar om att Finland har en lagstiftning där alla
finska medborgare ska ha en uppkoppling.Region Norrbotten bör lobbai den
frågan.
OECD
Linda Frohm och Tomas Vedestig deltog på Sametingets OECD möte I
Stockholm 27 Februari-2020.Alla regioner inom Sapmi deltog,representation från
alla Länstyrelsen,tjänstepersoner från regional utveckling från alla Regioner
förutom Västernorrlandoch Tillväxtverket.
Tomas infomerar om att barn och unga inte får tillräckligt med information om
urfolket samerna I skolan.
Var utfördes uppdraget?
Regionhuset, Luleå
Om möjligt, beskriv mer för verksamhetsberättelsen genom att svara på följande
frågor:
Vilka andra organisationer var representerade?
Kulturenheten,Kommunikationsavdelingen,Hälso och
sjukvårdsenheten,Sametinget,SameÄtnam,Luleå-Boden
Sameförening,Arvidsjaru Kommun,Arjeplogs Kommun
Vad bidrog du/ni med?
Lyssnade
Övrigt:

