Workshop Pass 1.
Kompetenshöjande information
Information om begrepp/roller: sameby, sametinget, länsstyrelsens roll rennäring
(samhällets allmänna intresse)
Avtalsresonemang
Malå sameby har erfarenhet från avtal. Markanvändare som vind, prospektering och
gruvbrytning
Problem kan uppstå med avtal om en part (ex. gruvbolag) lämnar området. Drift kan övertas
av annat bolag.
Ofta saknar någon part (sameby) resurser för att skriva/granska avtal (juridisk kompetens)
Avtal kan innebära att man kan finna relationer, ett samarbete ex. att sköta kontakter och
logistik m.m.

Resonemang om SLO- (Karin i gruppen)
Goodwill/ekonomi (lever man inte upp till SLO – förlorar man Goodwill och ekonomi)
SLO-kan reglera parts ansvar över utbildningsplatser, årsanställningar, fritidsaktiviteter m.m.
FSC (Certifiering) kan vara en typ av SLO
Vid resonemang vid SLO krävs respekt mellan parterna för att ingen ska uppleva sig
”utspelade”.
Ge möjlighet till mer jämlika möjligheter att engagera sig/förbereda sig i viktiga frågor. Kan
vara att ställa medel till förfogande för att nyttja konsulter. Man kan komma överens om att
man inte är överens.
Samråd
I dagsläget hänvisar ofta staten (tillståndsgivande myndighet) till lösningar mellan parter
genom samråd (står i beslut) – vill så lång som möjligt hänvisa att lösa frågor lokalt. Ofta en
fråga om tid och resurs hos parterna.
Kunskap om varandras näringar
Kunskap om varandras näringar efterfrågas fortlöpande, bygga relationer kontinuerligt.

Pass 2. Blicka framåt …
Mötesplatser
Jan – positiva erfarenheter av Regionala mötesplatser inom SSR (Svenska Samers Riksförbund). Inte
samla alltför stor geografi. (Regionalisera för Samebyarnas möjlighet att delta).

Neutral plats
Mötesplatserna bör omfatta bred inbjudan regionalt (flera näringar, och myndigheter)
Tematiska inbjudningar
Lång framförhållning vid inbjudan, möjlighet att tillföra ämnen/frågor som kan bearbetas

Samverkansavtal
Jan uttryckte viss skeptisk inställning till ”samverkansavtal” då man i grunden inte samverkar
(motstående intressen).
Samråd
Jan framförde vikten av neutral plats vid samråd.
Övrigt:
Not:
- 46 olika organisationer innehar undersökningstillstånd i sverige, varav cirka 10 är riktigt
aktiva
- Diskussion om ”sakägarbegreppet”
- Diskussion om ”ersättningsfördelning” vid undersökningstillstånd, gruvbrytning
- Diskussion om ”arbetsplan” vid undersökningstillstånd
- Diskussion om ”mineralersättning”
- Diskussion om ”naturresursnyttjandedebatter”
- Diskussion ”Skillnader och olikheter kumulativa effekter

