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Den 20 maj 2000 beslutade SAMERNA:s kongress att anta inriktningen i programmet ”Siida – framtidens sameby”, som dels innehåller förslag till en folkvald sameby och dels en lag, som enbart reglerar rennäringen. Rennäringspolitiska kommitténs tänkesätt skiljer sig väsentligen från SAMERNA:s, då kommittén inte synes ha förstått att det idag är nödvändigt att dels skapa en rättighetssituation för alla samer och dels finna ett skydd för rennäringen. SAMERNA:s kongress 2001 i Kiruna uttalade ”att de samiska ledamöterna och experterna i rennäringspolitiska kommittén kraftfullt skall motsätta sig a) att det skapas en lag om renskötselrätt b) att en samebymajoritet skall bestämma vem som är medlem i samebyn”.  Siida-framtidens sameby är ett motförslag till rennäringspolitiska kommitténs förslag. Här följer en ytlig detaljgranskning av kommitténs lagförslag, där anmärkningarna är markerade med fet stil. Med ytlig menar jag att jag endast pekar på det mest iögonfallande.


Kort sammanfattning

Det är knappast nödvändigt att poängtera att Rennäringspolitiska kommitténs förslag avseende lag om renskötselrätt, saknar verklighetsförankring. Det är ganska lätt att inse att renskötselrätten, som egendom, åtnjuter betydligt starkare skydd i svensk och internationell lag än vad kommittén gör gällande. Det kan misstänkas att kommittén har skapat förslagen, utan att, fullt ut, ha förstått vilken typ av rätt det är fråga om.
  Kommittén har först i slutskedet anlitat juridisk expertis, i form av f d justitierådet professor Bertil Bengtsson, för att beskriva renskötselrättens innehåll. Arbetet hade då pågått i mer än tre år och betydande mängder av text och överväganden var då klara. Jag kan inte finna några spår av professor Bengtssons redogörelse om renskötselrättens innehåll i lagförslagen, utom möjligtvis i förslagen till övergångsbestämmelser. Å andra sidan innebär förslagen till övergångsbestämmelser att de nya samebyarna sannolikt gör konkurs, kort efter det att de har skapats. Det har att göra med att de nya samebyarna, i varje fall, måste ersätta samtliga tidigare medlemmar för att de tvångsvis övertar förvaltningsansvaret för medlemmarnas egendom. Det torde vara fråga om någon form av expropriation. En konkurs för en sameby är svår att överblicka, speciellt när konkursen inte kan genomföras enligt konkurslagens bestämmelser enligt kommittén.
  När det gäller lagen om renskötselns bedrivande är det mest fråga om tekniska lösningar och kommitténs förslag behöver nödvändigtvis inte vara sämre än rennäringslagens. I jämförelse, dock, med förslaget till renskötsellag i programmet Siida-framtidens sameby är kommitténs förslag, för mycket, baserade på brist på kunnande om rennäringens villkor.
  Nu är det fråga om att avstyrka eller tillstyrka kommitténs förslag och det finns givetvis delar, som är bra. Ett område, där kommittén inte har misslyckats är frågan om att få statsmakten och privata markägare att förstå att renskötselrätten åtnjuter samma skydd i grundlagen som markäganderätten. Det som förstör den bilden är att kommittén i nästa andetag säger att renskötselrätten är så pass svag att man, till skillnad från markäganderätten, med lagstiftningsåtgärder kan flytta över förvaltningen av egendomen från en enskild till ett kollektiv.
  Det som också är bra är att kommittén har förstått att det är dags att flytta över sektorsansvaret för rennäringen till Sametinget.
  Beträffande försök från kommittén att bedra (eller är det bara blåögdhet?) det samiska folket, lagstiftaren, media m fl med påstående om att det är fråga om öppna samebyar är det självklart så att fler och fler nagelfar kommittéförslaget och slutsatsen (för alla som gör en ingående granskning) är att förslagen ger ett utomordentligt utrymme, att med stadgar, skapa - en helt sluten sameby med ytterst få medlemmar d v s rättighetsinnehavare. Självklart finns det progressiva samebyar – men de klarar å andra sidan av att vara progressiva inom ramen för den nuvarande lagstiftningen.

Det är emellertid dags att skapa ny lagstiftning för samer och för rennäringen i Sverige. Den bästa lösningen är nog att regeringen, innan den, i ämnet, förelägger en proposition till riksdagen, uppdrar åt Sametinget att föreslå hur nya förhållanden som rör samer och rennäringen skall se ut lagstiftningsmässigt. Det skulle innebära att Sametinget får lägga fram ett eget förslag. Jag är övertygad om att Sametinget kan lämna väl motiverade förslag inom ramen för en bråkdel av vad rennäringspolitiska kommittén ekonomiskt belastade statskassan med - redan inom ett år.

Jag hoppas att SAMERNA:s kongress avstyrker kommittéförslaget avseende lag om renskötselrätt. Den är kränkande mot alla de samer som inte tillhör majoriteten i samebyn vid varje tillfälle då stadgarna antas eller ändras, mot grundlagen och mot ILO:s konvention nr 169. I lagen om renskötselns bedrivande finns några paragrafer med moderna begrepp, typ uthållig, ekologisk, som varken finns med i rennäringslagen eller i SAMERNA:s förslag till renskötsellag. Sådana paragrafer kan komplettera förslaget till renskötsellag som finns i programmet Siida-framtidens sameby. I övrigt får framtidens samer och framtidens lagstiftare svårt att gå runt tänkesättet i Siida-framtidens sameby. Det kan ta 5 år, 10 år eller 20 år, men en sameby av sådan modell kommer. 
  Jag är övertygad om att framtida Sameting överger den typen av partitaktiska omröstningar, som är adelsmärket för Sametinget av idag. Jag är lika övertygad om att framtida Sameting vill arbeta för alla samers lika rätt i det samiska samhället och för att skapa ett ordentlig skydd för rennäringen. Jag är också övertygad om att programmet Siida-framtidens sameby är riktmärket för en utveckling, som alla samer kan acceptera.


Förslaget till lag om renskötselrätt och författningskommentarer

1 kap. Renskötselrätt
Grundregler
1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
  Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Renskötselrätten är en särskild rätt till fast egendom.
  För förvaltningen av renskötselrätten skall det finnas samebyar. Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby.
  Bestämmelser om hur rennäring skall bedrivas och om rätt att efter tillstånd (koncession) bedriva renskötsel i vissa delar av Norrbottens län finns i lagen (2002:xx) om bedrivande av rennäring.

Första och andra stycket överensstämmer med 1 § första och andra stycket rennäringslagen. Det innehåller den grundläggande beskrivningen av vad renskötselrätten är.
  Tredje stycket har sin närmaste motsvarighet i 6 § rennäringslagen första stycket.(tredje stycket och 6 § rennäringslagen är inte alls jämförbara, då den senare inte rör frågan om tvångsförvaltning av egendom) Utgångspunkten för rennäringslagens regler om sameby har varit att reglera en viss näringsverksamhet, rennäringen. I vårt förslag har tyngdpunkten i stället flyttats till att avse förvaltningen av renskötselrätten, dvs. att ordna vissa civilrättsliga förhållanden.(???????) Eftersom renskötselrätten även enligt rennäringslagen betraktas som en civil rättighet har således reglerna om sameby indirekt samma syfte. (bedräglig författningskommentar)
  Av bestämmelsen framgår att organisationstvång gäller. Motivet för detta framgår av avsnitt 5.3.1. Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på att vi uppfattar renskötselrätten som en kollektiv rättighet. (renskötselrätten, som egendom kan omöjligen vara kollektiv, vilket framgår av 1 § 1 st och samebyn saknar renskötselrätt)  Bestämmelsens tredje stycke innebär därmed att det är samebyn som företräder den samiska befolkningen i frågor kring renskötselrätten. (häpnadsväckande författningskommentar) Som konstaterats ovan innebär det i praktiken inte någon förändring jämfört med rennäringslagen. (bedräglig författningskommentar)
  Vidare framgår av bestämmelsen att det är en viss organisationsform som är obligatorisk för förvaltningen av renskötselrätten. Våra ställningstagande beträffande detta framgår av avsnitt 5.3.2. Sammanfattningsvis kan sägas att ett organisationstvång medför att det krävs särskilda bestämmelser för hur organisationen skall bildas respektive upplösas. Den avviker därmed väsentligt från vanliga associationsformer, bolag och föreningar, som är frivilliga. Vidare är vår avsikt att samebyn skall kunna ha både ekonomiska och ideella syften. (jämför gärna med ordningen under Sovjettiden) De existerande associationsformerna är inte anpassade för detta.
  I avsnitt 7.4.4 föreslår vi bl.a. att koncessionsrenskötseln, dvs. den renskötsel som bedrivs efter tillstånd från länsstyrelsen i Torne- och Kalix älvdalar, inte skall vara bunden av organisationstvånget. Eftersom denna renskötsel således inte kommer att bedrivas inom en sameby, föreslår vi att det av bestämmelsen bör framgå att även denna form av renskötsel existerar.
  F.d justitierådet Bertil Bengtsson har (kap 2) beskrivit renskötselrättens innehåll. Kommitténs majoritet har antingen inte läst vad professorn har skrivit eller inte förstått vilken typ av rätt det här är fråga om. Kommittén har dock förstått att det är den som är same, som får använda ”mark och vatten till underhåll för sig och sina renar”. Av någon anledning har kommittén fått för sig att det är möjligt att tvångsförvalta en enskilds egendom. Jag tror att lagrådet skulle underkänna ett förslag om tvångsförvaltning, då det skulle strida mot grundläggande egendomsrättsliga principer. Skälet till att renbetesrätten utnyttjas kollektivt är att det, i varje fall idag, inte är praktiskt möjligt att nyttja markerna enskilt. När det däremot är fråga om en annan del av renskötselrätten, rätten till jakt och fiske, är det, i princip, omöjligt att utöva rätten kollektivt. Kommittén har inte alls förstått förutsättningarna för utövandet av de ingående rättigheterna i renskötselrätten. 
Jag har funnit skäl att här redovisa mitt särskilda yttrande, som expert i Rennäringspolitiska kommittén: ”Kommitténs synsätt om renskötselrättens innehåll strider mot Högsta Domstolens uppfattning (NJA 1981 s 1) och jag kan därför inte biträda förslagen som rör renskötselrätten.                       
  Utgångspunkten för kommittén synes vara att rätten är kollektiv utan att beskriva vad som därmed åsyftas. Begreppet ”kollektiv” omnämns första gången i lagstiftningssammanhang
i prop 1992/93:32 (dock endast en gång - på sid 88). Inte heller i den propositionen finns några motivuttalanden om vad som avses.
  Kommittén föreslår att en mindre grupp av människor (samebymajoritet eller Sametingets majoritet) får besluta om vem som har egendom, dvs. faktisk innehavare av renskötselrätt. Att rätten grundas på urminnes hävd förefaller inte ha bekymrat kommittén.
  Till skillnad mot vad som är föreskrivet i gällande rennäringslag föreslår kommittén att egendomen (renskötselrätten) skall tvångsförvaltas av sameby. Det torde inte finnas någon motsvarighet i svensk rätt gällande annan egendom, som kan tvångsförvaltas, utan varje egen-domsinnehavare bestämmer själv vem som ges förvaltningsansvaret. I mångt och mycket kan kommitténs förslag därför jämföras med idéer, som var härskande för mer än hundra år sedan.    
  Är kommitténs uppfattning att samer, till skillnad från vad som gäller den övriga befolkningen
i landet, skall fråntas förvaltningsansvaret över den egna egendomen? Skall, i så fall, nästa lagstiftningsåtgärd vara att skapa en ”lag om markägande”? Skall markägarna också, via lagstiftning, tvångsvis ha speciella förvaltare av deras egendom? Skall all egendom, till inne-hållet, i framtiden, vara beskriven och begränsad av lag? Skall det införas ändringar i grundlagen (2 kap. 18 § regeringsformen) också? Vill kommittén införa en ny rättsordning?
  Jag delar inte kommitténs uppfattning i den grundläggande delen, renskötselrättens innehåll, varför jag inte har funnit skäl att ta ställning till andra delar av förslaget.
  Jag förordar istället lagstiftningsåtgärder som tar sin utgångspunkt från förslagen i Siida-framtidens sameby, som har behandlats av Sametinget och som med smärre justeringar åter skall underställas Sametinget i plenum”.

                  
2 §  Renskötselrätten omfattar, enligt bestämmelserna i denna lag,
-rätt till renbete,
-rätt att uppföra hagar, stängsel, renvaktarstuga, slakteri eller andra anläggningar och mindre byggnader som behövs för renskötseln,
-rätt till virke för renskötselanläggningar, familjebostad, bränsle för husbehov och slöjdvirke,
-rätt att flytta renar,
-rätt till jakt och fiske.

Bestämmelsen innehåller den grundläggande beskrivningen av innehållet i renskötselrätten. Tillsammans med bestämmelserna i 5–13 §§ motsvarar den 15–22 §§ rennäringslagen.
  Av domen i skattefjällsmålet (NJA 1981:1 s. 245f) framgår att utöver de i rennäringslagen uppräknade, innehåller renskötselrätten även vissa andra rättigheter, som grundas på urminnes hävd. Det gäller t.ex. rätt till slåtter, annat bete än renbete och grustäkt för husbehov. Precis som i motsvarande bestämmelser i rennäringslagen, innehåller inte vårt förslag någon uttrycklig beskrivning av dessa rättigheter. Det innebär naturligtvis inte att vi föreslår att dessa rättigheter inte längre
ingår i renskötselrätten. Bedömningen i skattefjällsmålet kommer att ha samma betydelse i förhållande till vårt förslag, som i förhållande till rennäringslagen..

Förslaget är en betydande inskränkning i förhållande till nuvarande lagstiftning, vilket kommittén också har noterat, bl a med hänvisning till NJA 1981 s 1. Det skall anmärkas att HD endast har prövat rättens innehåll på renbetesfjällen i Jämtland, men kommitténs förslag innebär även inskränkningar i förhållande till skattefjällsdomen. Om lagstiftaren nu gör inskränkningar i renskötselrätten är det troligt att det i framtiden blir ytterligare inskränkningar. Det samiska folket måste reagera vid varje försök till försämringar av renskötselrättens innehåll. Jag är säker på att varje annan egendomsinnehavare är vaksam mot konfiskatoriska inslag i regleringen av egendomsrätten. 
  Kommittén har dessutom varit fanatiska i fråga om den kollektiva rätten. Den har inte alls uppmärksammat att det faktisk föreligger en starkare enskild rätt än den kollektiva rätten. Låt oss titta på paragrafen:
2 §  Renskötselrätten omfattar, enligt bestämmelserna i denna lag,
-rätt till renbete, (enskild rätt, se 1 §)
-rätt att uppföra hagar, stängsel, renvaktarstuga, slakteri eller andra anläggningar och mindre byggnader som behövs för renskötseln,(enskild och kollektiv rätt. Samebyns rätt beror på att lagstiftaren (16 § RNL) har meddelat att samebyn har sådan rätt, medan den enskilda rätten inte är beroende av lagstiftning)
-rätt till virke för renskötselanläggningar ,(enskild och kollektiv rätt. Samebyns rätt beror på att lagstiftaren (17 § RNL) har meddelat att samebyn har sådan rätt, medan den enskilda rätten inte är beroende av lagstiftning)
 familjebostad, bränsle för husbehov och slöjdvirke,(enskild rätt)
-rätt att flytta renar, enskild och kollektiv rätt. Samebyns rätt är beroende av lagstiftaren)
-rätt till jakt och fiske. (enskild rätt. Samebyn har varken jakt- eller fiskerätt)


3 § Renskötselrätt gäller inom följande områden (renskötselområdet)
  1. hela året (året-runt-marker)
  -i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten och marken
antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten (krono-mark) eller utgör renbetesland,
  -på renbetesfjällen,
  -inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete,
  2. den 1 oktober – den 30 april (vinterbetesmarkerna)
  -i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året.
  Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetes-fjällen i Jämtlands län och de områden som sedemera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll.

Bestämmelsen motsvarar 3 § rennäringslagen. (det gör den inte i positiv mening för samerna) Vi föreslår dock att renskötselområdet skall vara de områden där renskötselrätt gäller i stället för där renskötsel får bedrivas. Det är en konsekvens av vårt syfte att göra den civila rättigheten renskötselrätt så tydlig som möjligt. Det innebär inte att vi avser att åstadkomma någon förändring av innehållet i renskötselrätten. (om det är medvetet är det snyggt, sett med samiska ögon. Det är klart att det är en väsentlig förändring)
  Därutöver föreslår vi endast smärre redaktionella ändringar. Motiveringen till varför bestämmelsen i sak kvarstår i princip oförändrad framgår av avsnitt 5.2.2.

Jag misstänker att kommittén inte har förstått att det föreligger en väsentlig skillnad mellan ”där renskötselrätt gäller” och ”där renskötsel får bedrivas”. Förslaget innebär att medlemmen har t ex jakt- och fiskerätt även i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året. Varför inte?

                     
4 § Året-runt-marker skall fördelas mellan samebyarna i särskilda byområden. Byområde kan omfatta även vinterbetesmarker.
  Del av byområde kan vara gemensam för samebyar om det föreligger särskilda skäl.
  Byområdet och övriga områden som samebyn använder för renskötsel utgör samebyns betesområde.
  Bestämmelser om indelning i byområde m.m. finns i 2 kap.

Den bestämmelse i vårt förslag som motsvarar 6 § första stycket rennäringslagen har vi placerat i 1 kap. 1 § tredje stycket i förslaget. Se närmare avsnitt 5.3.
  Första stycket i vårt förslag motsvarar 6 § andra stycket rennäringslagen. Vi föreslår dock att man i lagtexten använder begreppen året-runt-marker och vinterbetesmarker i stället för att hänvisa till de lagrum där dessa definieras.
  Andra stycket i förslaget motsvarar 6 § tredje stycket rennäringslagen. Vissa språkliga ändringar föreslås dock. Tredje stycket i förslaget motsvarar 8 § rennäringslagen. 

Renskötselrätten är en enskild egendom och det är svårt att se att denna paragraf skall finnas med i lag om renskötselrätt.


Renbete

5 § Samebyns betesområde får användas för renbete.
  Bestämmelser om högsta renantal och inskränkningar i betesrätten på grund av hänsyn till miljön finns i lagen (2002:xx) om bedrivande av rennäring.

Paragrafen rör enskild rätt och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.

6 § Lavbevuxna träd får fällas inom samebyns betesområde om det är oundgängligen nödvändigt för att skaffa foder till renarna. I första hand skall torra eller oväxtliga träd fällas. Avverkning skall om möjligt ske efter anvisning av markens ägare eller brukare.

Paragrafen rör enskild rätt och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


Anläggningar, bränsle och slöjdvirke m.m.

7 § Arbetshage eller annat stängsel för renarna, renslakteri eller annan anläggning som behövs för renskötseln får utföras inom samebynsbetesområde.
  Renvaktarstuga, kåta, förvaringsbod eller annan mindre byggnad som behövs för renskötseln får uppföras på utmark inom byns betesområde.
  Är anläggning som anges i första stycket avsedd för stadigvarande bruk skall den förläggas till plats som anvisas av markens ägare. Detsamma gäller i fråga om byggnad som anges i andra stycket, om den  skall uppföras för stadigvarande bruk nedanför odlingsgränsen eller utanför renbetesfjällen på mark som varken är sådan kronomark som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara disposition  eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog.
  Uppstår tvist om anvisad plats bestämmer länsstyrelsen platsen.

Paragrafen rör såväl den enskilda rätten som den kollektiva rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.

                       
8 § Om det behövs virke till en anläggning eller en byggnad som avses i 7 § får skog avverkas på den del av samebyns betesområde som hör till lappmarkerna, renbetesfjällen eller de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete
  Bränsle och slöjdvirke får tas för eget behov inom den i första stycket angivna delen av betesområdet.
  Växande barrträd får avverkas endast efter anvisning av markens ägare eller brukare, om denne inte medger något annat.
  På sådan mark utanför lappmarkerna och renbetesfjällen som hör till en samebys betesområde får för ändamål som anges i första och andra stycket endast tas torra träd, vindfällen, skogsavfall, tall- och grantjur eller, för tillfälligt behov, lövträd som växer på utmark..

Paragrafen rör såväl den enskilda rätten som den kollektiva rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


9 § Till uppförande eller ombyggnad av familjebostad får skog avverka inom byns betesområde på kronomark som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog. Avverkning får ske endast efter anvisning av markägare.

Paragrafen rör den enskilda rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


10 § Bränsle får för eget behov tas inom annan samebys betesområde vid renskiljning eller annan verksamhet som har samband med renarnas  skötsel

Paragrafen rör såväl den enskilda rätten som den kollektiva rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


11 § Ersättning behöver inte lämnas för skog som med stöd av renskötselrätt avverkas på kronomark som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara disposition eller mark som vid
avvittring utlagts till allmänningsskog. Detsamma gäller växande lövträd som avverkas på annan mark inom lappmarkerna, på renbetesfjällen samt inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete.
  Ersättning skall i andra fall än som avses i första stycket lämnas för rotvärdet av växande träd som avverkas. Kan överenskommelse inte uppnås om ersättning, utser länsstyrelsen på begäran av part någon att söka förlika parterna.
  Bestämmelser om den hänsyn till skogsbruket samt till natur- och kulturmiljövården som skall tas inom rennäringen finns i lagen (2002:xx) om bedrivande av rennäring.

Paragrafen rör såväl den enskilda rätten som den kollektiva rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


Flyttning av renar

12 § Mark och vatten får nyttjas för att flytta renar mellan skilda delar av byns betesområde.

Paragrafen rör den enskilda rätten och innebär inte några förändringar i förhållande till nuvarande rennäringslag.


Jakt och fiske

13 § Jakt och fiske får bedrivas på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen och lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där.
  Jakt och fiske för husbehov får bedrivas på den i första stycket angivna delen av annan samebys betesområde vid renskiljning eller annan verksamhet som har samband med renarnas skötsel.
  Uppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter sådant djur företagas även inom annan samebys område på mark som anges i första stycket, i den mån regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, tillåter det.
  Inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete får fiske till husbehov bedrivas. Inom samma område får jakt på rovdjur bedrivas i den mån regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, tillåter det.
  För jakt och fiske med stöd av renskötselrätten gäller även jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa lagar.

Bestämmelserna i 2 och 5–13 §§ motsvarar i princip 15–22 §§ rennäringslagen. Vissa delar av rennäringslagens bestämmelser har dock överförts till vårt förslag till lag om bedrivande av rennäring. Det beror på att de, enligt vår bedömning, snarare reglerar hur rennäringen får
bedrivas för att inte kommer i konflikt med miljön och andra allmänna intressen än rent civilrättsliga förhållanden.
  I vårt förslag har bestämmelserna som närmare beskriver vad renskötselrätten innebär utformats så att en enskild medlem inte direkt på grund av dessa kan kräva att få nyttja en viss rättighet. Motivet för detta framgår av avsnitt 5.5.3. Bakgrunden är att vi föreslår att fler samer än i dag skall ha möjlighet att bli medlemmar i samebyn. De naturresurser som nyttjas med stöd av renskötselrätten är dock begränsade. (kommittén, med en majoritet av icke-samer, vill givetvis att det skall finnas utrymme för ”fri skottlossning i fjällen” för majoritetsbefolkningen. Därför skall det införas inskränkningar för samer. Hur detta praktiskt skall lösas har kommittén inte presenterat lösningar för. Jämför med hur programmet Siida-framtidens sameby har löst problemet med ett eventuellt överutnyttjande av resurserna) Det innebär att samebymedlemmarna inte individuellt kan nyttja dem som de vill, eftersom resurserna då skulle riskera att utarmas. En bärande tanke i vårt förslag är att det är samebyn som skall ha ansvaret för förvaltningen av renskötselrätten. Bestämmelserna om rättigheterna som ingår i renskötselrätten måste därmed formuleras så att det blir möjligt för medlemmarna i samebyn att genom gemensamma beslut fördela resurserna mellan sig så att de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. (hur görs det, då det dessutom finns ”fri skottlossning i fjällvärlden”)
  Vårt förslag innehåller inte någon motsvarighet till 17 § andra stycket rennäringslagen. Enligt den bestämmelsen kan same som yrkesmässigt arbetar med slöjd men inte är medlem i sameby få tillstånd av länsstyrelsen att ta slöjdvirke. Länsstyrelserna har uppgett att endast ett fåtal sådana tillstånd utfärdats och att det inte funnits något nämnvärt intresse för dem.(slöjdarna har givetvis aldrig brytt sig om den delen i lagstiftningen)
  Vi föreslår att det skall bli möjligt för flera samer att bli medlemmar i sameby. (bli möjligt ??????) Vidare tycks inte bestämmelsen på något nämnvärt sätt påverkat förhållandena för de samer den var avsedd att hjälpa. Sammantaget finner vi därför att det saknas skäl att ha motsvarande bestämmelse  i vårt förslag.

Paragrafen rör den enskilda rätten.


2 kap. Indelning i byområden m.m.

1 § Indelning i byområden skall göras så att varje byområde blir varaktigt lämpat för sitt ändamål med hänsyn till betestillgång, behov av nödvändiga årstidsbeten och övriga omständigheter.

Förslaget motsvarar i stort sett 7 § andra stycket rennäringslagen. Våra överväganden beträffande bestämmelsen framgår av avsnitt 5.2.2.
  Med hänsyn till hur viktigt det är för renskötseln att ha tillgång till olika typer av bete under olika delar av året föreslår vi att det skall framgå direkt av lagtexten. Förslaget skall dock inte uppfattas så att det alltid måste finnas alla typer av årstidsbeten inom ett byområde. Av 1 kap. 4 § framgår att ett byområde inte alltid behöver omfatta vinterbetesmarker.

Paragrafen rör den kollektiva rätten.

2 § Sametinget beslutar om indelning i byområden.
  Innan Sametinget fattar beslut skall sammanträde hållas med berörda samebyar. Sammanträde behövs inte, om samebyarna kommit överens i ärendet och den föreslagna indelningen inte strider mot 1 §.
  I den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till indelningens art och förhållandena i övrigt skall Sametinget utreda vilka som i egenskap av ägare till fastighet kan komma att beröras av beslutet. Dessa skall beredas tillfälle att yttra sig över den föreslagna indelningen innan beslut fattas.

Första stycket i förslaget motsvarar 7 § första stycket rennäringslagen. Vi föreslår att Sametinget skall besluta om indelning i byområden och att detta som huvudregel bör ske vid sammanträde mellan berörda samebyar. Våra övervägande i denna del framgår av avsnitt 5.2.2.
  I bestämmelsen föreslår vi att beslutsprocessen skall innebära att berörda fastighetsägare bereds tillfälle att yttra sig i den utsträckning det kan anses befogat. Frågan är om det även innebär att fastighetsägare skall anses ha rätt att överklaga beslut om indelning i byområden. Hittills har det inte ansetts vara fallet. Vi anser inte att det förhållandet bör förändras. Enligt vår uppfattning kan fastighetsägaren inte anses vara berörd av beslutet på det sättet att det skulle anses föreligga en rätt
att överklaga. Syftet med bestämmelsen om att fastighetsägare bör ha möjlighet att yttra sig är i stället att de skall kunna få nödvändig information om förändringar i nyttjandet av renskötselrätten på fastigheten samt ha möjlighet att tillföra information om fastigheten som kan ha betydelse för lämplighetsbedömningen. Beslutsunderlaget bör därmed kunna bli fylligare. En sådan möjlighet bör enligt vår uppfattning också underlätta samarbetet mellan olika brukare, samebyn och markägarna,
av samma mark.
  Vi har övervägt frågan om Sametinget bör kunna besluta att en sameby skall betala ersättning till annan sameby i samband med beslut om indelning i byområde. Vi föreslår dock inte några sådana regler. Våra motiv för detta framgår av avsnitt 5.2.2.
  I fastighetsbildningslagen finns bestämmelser om att ett fastighetsbildningsbeslut kan innehålla beslut om rivning eller flyttning av byggnader. En viktig förutsättning för sådana beslut är att möjligheterna att få en ändamålsenlig fastighetsindelning därigenom väsentligt underlättas. Vidare får fastighetsreglering inte innebära att mark tillsammans med byggnad överförs till annan fastighet. Det gäller dock inte t.ex. om överföringen i betydande mån underlättar möjligheterna att få en ändamålsenlig fastighetsindelning. Enligt vår bedömning skulle denna typ av regler ha liten praktisk betydelse när det gäller indelning i byområden. Det bör anses ingå i den allmänna lämplighetsbedömningen att varje byområde innehåller lämpliga platser för nödvändiga anläggningar.
Det är således en naturlig följd av en förändring av byområdenas gränser att anläggningar kan komma att byta ägare eller behöva tas bort.

Det är svårt att gissa sig till vad denna paragraf har för samband med lag om renskötselrätt.              


3 § Betestid på vinterbetesmark kan förlängas av länsstyrelsen efter samråd med Sametinget, om det behövs på grund av ogynnsamma väderleks- eller betesförhållanden eller av annat särskilt skäl.

Vad har detta att göra med reglering av egendomsrätt?


4 § Om rätt att efter särskilt tillstånd driva renskötsel (koncessionsrenskötsel) under hela året inom vissa områden nedanför lappmarksgränsen finns bestämmelser i lagen (2002:xx) om bedrivande av renskötsel.

Bestämmelserna motsvarar 4–5 §§ rennäringslagen. Motiveringen till varför dessa bestämmelser kvarstår i princip oförändrade framgår beträffande 3 § av avsnitt 5.2.2 och beträffande 4 § av avsnitt 7.4.4.

Var finns renskötselrätten i denna paragraf?


3 kap. Förhållandet mellan renskötselrätt och andra rättigheter till samma mark

1 § Vad som sägs om ägare i denna lag gäller också innehavare av annan särskild rätt till fast egendom än renskötselrätt.


2 § Markägare och innehavare av renskötselrätt skall visa hänsyn till varandras rätt att bruka marken och såvitt möjligt undvika att hindra varandras markanvändning.
  I skogsvårdslagen (1979:429) finns regler om den särskilda hänsyn som skall tas till renskötseln vid skogsbruk. I lagen (2002:xx) om bedrivande av rennäring finns regler om den särskilda hänsyn som skall tas till andra intressen vid bedrivande av rennäring.
  Den som brister i hänsyn enligt första eller andra stycket skall ersätta uppkommen person- och sakskada.


3 § Vad som anges i 2 § hindrar inte att mark används i enlighet med en detaljplan eller för företag vars tillåtlighet skall prövas i särskild ordning.
Bestämmelserna i 3 kap 1–2 §§ lag om renskötselrätt klargör att det förutom renskötselrätt finns andra rättigheter till marken inom renskötselområdet, äganderätt och andra särskilda rättigheter till marken. Bestämmelsen i 3 kap 2 § lag om renskötselrätt reglerar förhållandet mellan å ena sidan dem som brukar marken med stöd av renskötselrätt och å andra sidan markägare och andra som brukar mark med stöd av olika rättigheter till fast egendom.
  Med särskilda rättigheter i 3 kap 1 § avses exempelvis arrende, nyttjanderätter av olika slag; exempelvis rätt att jaga och fiska, servitut m.m. Även den som har undersökningstillstånd eller koncession enligt minerallagen eller torvlagen eller annars får tillfälligt använda annans
mark t.ex. med stöd av 28 kap miljöbalken eller annars på grund av myndighets beslut får använda mark inom renskötselområdet får likställas med den som har särskild rätt till fastighet.
  De rättigheter som finns till marken inom renskötselområdet är olika omfattande. Äganderätten omfattar exempelvis fler befogenheter än renskötselrätten.
  Avsikten med den nya ömsesidiga bestämmelsen är att tydligare än i dag klargöra att alla som brukar marken oavsett om detta sker med stöd av renskötselrätt, äganderätt eller annan särskild rätt till fast egendom, har rätt till samma skydd för sina rättigheter. Detta uttrycks genom att det anges att samtliga som har rätt att bruka marken inom renskötselområdet skall visa hänsyn för varandras rätt att bruka marken och såvitt möjligt undvika att hindra varandras markanvändning.
  I de regler som finns i dag i rennäringslagen anges att den som brukar mark inte får vidta åtgärd som innebär ”avsevärd olägenhet för renskötseln” (30 § rennäringslagen) och att vid renskötsel skall hänsyn tas till andra intressen och renar ”såvitt möjligt hindras från att komma utanför samebyns betesområde eller annars vålla skada eller olägenhet” (65 § rennäringslagen).
  Genom vårt förslag har vi reglerat både markägarens och samebyns skyldighet att i sitt bruk av marken visa hänsyn och undvika att orsaka andra hinder i en och samma bestämmelse. Den grad av hänsyn som skall visas och det hinder som man skall undvika att orsaka annan i dennes markanvändning uttrycks på samma sätt antingen det rör sig om markägarens bruk eller samebyns bruk. Syftet med den nya bestämmelsen är att skärpa kravet på ömsesidig hänsyn jämfört med vad som gäller enligt den nuvarande bestämmelsen i 30 § rennäringslagen.
  Hänsyn skall visas på ett sådant sätt att de hinder som orsakas andra i deras markanvändning blir så små som möjligt. Å andra sidan innebär uttrycket ”såvitt möjligt” att hänsyn inte behöver visas i sådan omfattning den egna markanvändningen inte kan fortgå på ett rimligt vis. Det blir följaktligen fråga om en avvägning. Det egna bruket av marken skall utformas så att andra som också har rätt till marken också kan bruka den. Det egna bruket måste alltid vägas mot andras rätt och möjlighet att bruka samma mark.
  Situationen med konkurrerande rättigheter till samma mark är inte unik för renskötselområdet. Ledning för tolkningen av den nya regeln om ömsesidig hänsyn kan hämtas från den reglering som redan finns av andra konkurrerande rättigheter till fast egendom.
  När det gäller regleringen av servitut föreskrivs i jordabalken att den som har servitut (rätt för ägaren av en fastighet att i visst avseende nyttja en annan fastighet) vid utövningen av servitutet skall förfara så att den tjänande fastigheten icke betungas mer än nödvändigt. Har servitutshavaren väg, byggnad eller annan anläggning åligger det honom att hålla den i sådant skick att ”skada eller olägenhet icke vållas onödigtvis” (14 kap. 7 § jordabalken). Har den som har servitut i annan fastighet överskridit sin rätt eller ägaren av någondera fastigheten (den som har servitutet eller den som belastas av servitutet) åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada (14 kap. 6 och 7 §§ jordabalken).
  Av denna reglering framgår att den fastighet som belastas av ett servitut måste tåla visst intrång i sin äganderätt. Den som har servitutet måste också ta hänsyn så att ägaren till fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. Vidare får varken innehavaren av servitutet eller ägaren till den fastighet som belastas av servitutet åsidosätta sin skyldighet gentemot motparten. Gör någon av dem det måste ersättning för skada betalas.
  Överfört på renskötselområdet måste ägare till mark inom renskötselområdet tåla visst intrång till följd av att samebyarna brukar marken med stöd av renskötselrätten för renbete, jakt och fiske. (Samebyarna har aldrig brukat marken till renbete, jakt eller fiske) Samebyarna å sin sida måste visa hänsyn vid sitt bruk av marken så att ägaren inte betungas av samebyns bruk av marken mer än nödvändigt.
  En annan jämförelse kan göras med vad som gäller för rättsförhållandet mellan grannar. Fastighetsägare som lever i varandras närhet är ömsesidigt skyldiga att iaktta vissa begränsningar i sitt nyttjande av fastigheterna så att inte störningar över en godtagbar nivå uppstår för grannen i samband med det egna nyttjandet. I 3 kap. 1 § jordabalken uttrycks detta på så sätt att, var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen.
  På samma sätt måste utövare av renskötselrätt iaktta vissa begränsningar i sin rätt att använda marken för bl.a. renbete, jakt och fiske så att inte störningar över en viss godtagbar nivå uppstår för markägaren i dennes rätt att använda marken. Markägaren måste å sin sida iaktta vissa begränsningar i sin användning av marken så att inte störningar över en viss godtagbar nivå drabbar den som har renskötselrätt i dennes rätt att nyttja marken.
  Hänvisningen till skogsvårdslagen och lagen om bedrivande av rennäring innebär att närmare anvisningar om den hänsyn som skall visas i utövandet av skogsbruk och rennäring finns i dessa lagar. Den som av vårdslöshet eller uppsåtligen brister i hänsyn enligt första stycket, eller enligt vad som anges i dessa lagar, drabbas av skadeståndsansvar. Motsatsvis gäller att den som har visat hänsyn enligt dessa lagar inte kan drabbas av skadeståndsansvar.
  Vid oenighet mellan parterna, får frågan om vilken hänsyn som krävs i det enskilda fallet ytterst avgöras av domstol. När det gäller oenighet om vilken hänsyn som skall visas i skogsbruket har vi förslag om att skogsvårdsstyrelsen skall fatta beslut i dessa fall, se avsnitt 6.4.
  Skadeståndsansvaret enligt bestämmelsen omfattar såväl sakskada som personskada i enlighet med huvudregeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Däremot omfattas inte ren förmögenhetsskada.

Lagstiftarens problem är att få markägarna att inse att renskötselrätten åtnjuter samma skydd i grundlagen som markäganderätten. Av förarbetena till 1886 års renbeteslag kan utläsas att renskötselrätten t o m var starkare än markäganderätten. Därefter har synen (i domstolarna) på de två egendomsrätterna fått en slagsida, med samesidan som förlorare. Kommittén har gjort ett grundligt arbete i denna del. 


4 § När renar befinner sig inom betesområde vid tid då renskötsel är tillåten där, skall hund i trakten, som inte används i renskötseln, hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.
  Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.
  Den som på så sätt dödat hund är skyldig att snarast möjligt anmäla det inträffade till polismyndigheten.

Bestämmelsen är den samma som nu finns i 93 § rennäringslagen.
  I lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter finns en bestämmelse om att hund som visar benägenhet att bita människor eller djur inte får vara lös utomhus. Om får hålls på bete i trakten gäller
samma sak hund som visar benägenhet att driva får. Av lagen följer också att om sådan hund påträffas lös där det finns tamdjur, så får djurens ägare döda hunden om den inte låter sig fångas. Den som dödar hunden skall snarast underrätta polismyndigheten.
  Bestämmelsen i rennäringslagen och vårt förslag skiljer sig från den i tillsynslagen genom att den inte förutsätter att hunden visat benägenhet för ett visst beteende för att den inte skall få vara lös. Å andra sidan förutsätter inte tillsynslagen att det är frågan om ett pågående angrepp för att hunden skall få dödas.
  Vid diskussionerna kring den nuvarande rennäringslagen tillkomst fanns ett förslag om att skyldigheten att hålla hundar instängda eller i band endast skulle gälla hund som driver eller på annat sätt jagar ren.Beträffande detta och vissa andra förslag angående ofredande av renar konstaterade Rennäringssakkunniga att de skulle innebära ett väsentligt försvagat skydd mot störningar i renskötseln, vilket med hänsyn till rennäringens framtid inte kunde tillstyrkas (SOU 1968:16, s. 239).
Detta kommenterades inte närmare i propositionen och rennäringslagen
kom att i denna del innehålla en bestämmelse som i stort sett motsvarade den i renbeteslagen (prop. 1971:51 s. 208).
  Vi anser att det saknas skäl att nu göra en annorlunda bedömning. Det innebär att bestämmelsen för att undvika att hund ofredar ren avviker på ett sådant sätt från den i tillsynslagen att det alltjämt finns skäl att behålla en speciell reglering.

Knappast lämplig i en lag som reglerar renskötselrätt.


5 § Har ren orsakat skada
  1. under tiden juni – augusti på åker, äng eller trädgård som är belägen ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen eller under tiden maj – september på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat område där renskötsel får bedrivas under hela året,
  2. på mark inom renskötselområdet under tid då renskötsel inte får bedrivas där eller
  3. på mark utanför renskötselområdet, skall skadan ersättas av sameby inom vars byområde skadan har uppkommit eller som vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten, om det inte visas att skadan inte orsakats av byns renar.
  Är flera samebyar ersättningsskyldiga enligt första stycket, fördelas ansvaret lika mellan byarna inbördes. Kan det visas att renar från någon av byarna orsakat skadan, svarar den byn gentemot de övriga för hela skadan.
  Har skada orsakats av renar från flera samebyar och kan det inte utredas i vilken omfattning varje bys renar har del i skadan, fördelas ansvaret mellan byarna inbördes efter antalet renar från varje by som
vid tiden för skadans uppkomst fanns i trakten och som inte stod under bevakning.

Det är i sin ordning att samebyn hanterar frågan om skador förorsakade av renar. Samebyarna äger dock, generellt sett, inte renar, men under sommarperioden kan det vara svårt att fastställa vilken enskild renägares renar, som har förorsakat skadan, varför paragrafen har sitt berättigande tillsammans med nästa paragraf.


6 § Ersättning som sameby betalt enligt 5 § får den kräva åter av den som varit vållande till skadan.

Bestämmelserna i 5 och 6 §§ överensstämmer med 90 och 91 §§ rennäringslagen. Vi föreslår dock vissa språkliga förändringar.
  Bestämmelserna innebär att samebyn i vissa fall har strikt ansvar för skador som orsakats av ren. Strikt ansvar innebär att skadeståndsskyldighet inträder även om samebyn inte varit oaktsam vid skötseln av renarna.
  Motiveringen till det strikta ansvaret är de särskilda förhållanden som råder inom renskötseln. Renskötsel bedrivs under barmarkstiden så att renarna hålls i stora hjordar som inte övervakas kontinuerligt. Det har ansetts att denna driftsmetod, som är rationell ur rennäringens synpunkt,
inte får användas på bekostnad av utomstående, för skadegörelse genom renar utsatta personer (prop. 1971:51 s. 208). En liknande regel om strikt ansvar för skada genom djur som kommit in på annans mark finns i 47 § ägofredslagen (1933:269).
  Skälen för strikt ansvar har naturligtvis ansetts starkare för marker där renskötsel inte är tillåten när skadan inträffar. Där ersätts också flera typer av skador enligt denna bestämmelse än på året-runt-marker. Det strikta ansvaret omfattar inte bara odlad jord, dvs. åker, äng eller trädgård, utan alla markskador, således även t.ex. skador på skogsmark. Det strikta ansvaret är dock begränsat till markskador eftersom det ansetts att det är sådana skador som renar normalt brukar orsaka, dvs.
markskador genom bete eller nedtrampning. (prop. 1971:51 s. 207)
  Samebyn kan undvika strikt ansvar om den visar att skadan inte orsakats av byns renar. Kan den sameby som är ansvarig visa att det inte är byns renar som orsakat en skada och det samtidigt inte går att fastställa vem som i stället är ansvarig innebär detta att den skadelidande
blir utan ersättning. I förarbetena till rennäringslagen har denna situation ansetts bli sällan förekommande. Det har således ansetts allt för betungande att ålägga samebyn skadeståndsansvar trots att den kan visa att dess renar inte varit vållande. (prop. 1971:51 s. 275)
  Skadan skall ersättas av den sameby inom vars byområde skadan uppkommit eller som vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten. Det står alltså den skadelidande fritt att välja vilken av dessa byar han vill kräva på skadestånd för hela skadan. Regeln är delvis motiverad av att vissa delar av renskötselområdet inte har lagts ut för viss by. Den är också motiverad av den risk för rättsförlust för en skadelidande som svårigheterna att utreda renarnas tillhörighet kan medföra.
(prop. 1971:51 s. 207)
  För andra skadesituationer gäller allmänna rättsgrundsatser inom skadeståndsrätten, vilket bl.a. innebär att skadeståndsansvar inte inträder med mindre den som haft djuren i sin vård brustit i skälig tillsyn. Detta gäller t.ex. för trafikskador som vållats av renar. (prop. 1971:51s. 207)
  Den ersättning samebyn betalt på grund av ansvar enligt 5 § får den kräva åter av den som varit vållande till skadan. I enlighet med den allmänna skadeståndsrättens huvudregel har alltså den strikt ansvarige regressrätt mot den som svarar på grund av eget vållande. Detta gäller sannolikt också gentemot den som i egenskap av arbetsgivare svarar för skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen [1972:207] SkL). Troligen begränsas dock
regressrätten gentemot arbetstagare av regeln i 4 kap. 1 § SkL, enligt vilken en arbetstagare själv blir ansvarig för skada han vållar i tjänsten endast om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.

Förslagen i 5 och 6 §§ innebär inte någon förändring jämfört med nuvarande rennäringslag. Paragrafen borde dock istället ha tagits upp i lagen om renskötselns bedrivande.
 
                                          
7 § Den rätt till ersättning för att ren blivit dödad eller skadad som enligt vad särskilt är föreskrivet eller enligt allmänna skadeståndsregler kan tillkomma renens ägare skall i fall då ägaren är okänd tillfalla den sameby inom vars betesområde renen befann sig.

Bestämmelsen överensstämmer med 92 § rennäringslagen.
  Bestämmelsen innebär att renägarens rätt till ersättning upphör i och med att ersättningen tillfaller samebyn (prop. 1971:51 s. 208). Om renägaren senare blir känd kan han således inte kräva att från samebyn få ut den ersättning som enligt paragrafen tillfallit samebyn

Kommittén har inte tagit in tidsaspekten, varför påståendet är felaktigt, generellt sett.


4 kap. Inskränkning eller upphörande av renskötselrätt

1 § Regeringen kan förordna om inskränkning eller upphävande av renskötselrätten för visst markområde, när området behövs för ändamål som avses i 2 kap. expropriationslagen (1972:719).
Inskränkning kan avse viss tid eller vissa i renskötselrätten ingående befogenheter.

Förslaget rör enskild rätt och överensstämmer med nuvarande reglering.


2 § Regeringen kan i förordnande enligt 1 § föreskriva åtgärder för att motverka skada eller olägenhet för renskötseln.

Förslaget rör både enskild rätt och kollektiv rätt och överensstämmer med nuvarande reglering.


3 § Om inskränkning eller upphävande av renskötselrätt medför skada eller olägenhet för renskötseln eller för jakt och fiske med stöd av renskötselrätten, skall ersättning utgå.
  Ersättning för skada eller olägenhet som inte drabbar bestämd person tillfaller sameby som berörs av inskränkningen eller upphävandet.

Förslaget rör både enskild rätt och kollektiv rätt och överensstämmer med nuvarande reglering.


4 § I fråga om inskränkning eller upphävande av renskötselrätt och ersättning med anledning därav gäller, utöver bestämmelserna i 1–3 §§, i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av särskild rätt till fastighet.

Förslaget rör enskild rätt och överensstämmer med nuvarande reglering.

Bestämmelserna överensstämmer i princip med 26–29 §§ rennäringslagen. Vi föreslår dock vissa språkliga justeringar. Vi föreslår bl.a. att begreppet inskränkning bör användas när det är fråga om ett begränsat upphävande av renskötselrätten. Den terminologin stämmer bättre med systematiken i t.ex. 2 kap. 18 § regeringsformen. Vidare ger ordalydelsen ”inskränkning eller upphävande” uttryck för att det i första hand bör prövas om det är tillräckligt att endast inskränka renskötselrätten istället för att upphäva den helt.
  Vi föreslår vidare att den ersättning som utgår i sin helhet skall tillfalla samebyn. De är en följd av att vi föreslår att Samefonden bör avvecklas. (var i lagtexten framgår det och vad har Samefonden för samband med ersättning för upphävande av renskötselrätt?) Våra överväganden i den delen framgår av avsnitt 8.4.
  Renskötselrätten är en sådan särskild rätt till fastighet som avses i 1 § expropriationslagen (prop. 1972:109 s. 268). Renskötselrätten är dock uttryckligen undantagen från expropriationslagens tillämpning (2 §). Renskötselrätt kan således inte bli föremål för expropriation
(självständig rättighetsexpropriation) enligt expropriationslagen. I stället upphävs renskötselrätt med stöd av speciallagstiftning. Exproprieras en fastighet inom renskötselområdet kan emellertid renskötselrätten exproprieras tillsammans med fastigheten (osjälvständig rättighetsexpropriation).
För att renskötselrätten skall påverkas när en fastighet exproprieras krävs dock att det fattas ett särskilt beslut med den innebörden. (prop. 1992/93:32 s. 95)
  I samband med rennäringslagens tillkomst diskuterades om bestämmelserna om renskötselrättens upphävande skulle utmönstras ur rennäringslagen och expropriationslagen i stället göras tillämplig även på renskötselrätten. (konstigt språk) Av flera skäl behölls dock reglerna om upphävande i
rennäringslagen.
  År 1993 ändrades 26 § rennäringslagen. Då konstaterade departementschefen att upphävande av renskötselrätten för något av expropriationsändamålen eller för annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt endast hade skett i ett fåtal fall. Vidare hade renskötselrätten aldrig upphävts med stöd av den bestämmelse som gjorde det möjligt att för andra allmänna ändamål upphäva renskötselrätten inom område som väsentligen var utan betydelse för renskötseln. (prop. 1992/93:32 s. 95)
  Mot denna bakgrund ändrades regeln om upphävande av renskötselrätten så att detta endast kan ske om något expropriationsändamål är för handen. Därigenom fick renskötselrätten samma skydd mot tvångsvisa ingripanden som andra särskilda rättigheter till fastighet. Trots detta finns reglerna om upphävande av renskötselrätten fortfarande i speciallagstiftning. Ett skäl till detta är att ersättningsbestämmelserna där ansetts bättre tillgodose samernas intressen än vad reglerna i expropriationslagen ensamma skulle gjort (prop. 1992/93:32 s. 96).
  Möjligheten att upphäva renskötselrätten är avsedd att användas ytterst sällan. Åtgärden bör tillgripas först sedan överenskommelse med berörd sameby inte kunnat träffas.
  Vår uppfattning är att det saknas skäl att i dag göra andra bedömningar än de som vi redogjort för ovan. Vi föreslår således inga ändringar i sak av de aktuella bestämmelserna.

Att tvångsvis flytta över förvaltningen av renskötselrätten från en enskild till ett kollektiv är nog av expropriationskaraktär. I alla händelser är det upplagt för processer i ämnet ända till Europanivå)


5 kap. Upplåtelse av mark och vatten

1 § Sameby eller medlem i sameby får inte upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten.
Sameby får dock åt den som har varit medlem i byn upplåta rätt att utan avgift till sitt husbehov jaga eller fiska på byns område enligt 1 kap. 13 §.

Bestämmelsen överensstämmer med 31 § rennäringslagen.
  Enligt vårt förslag skall same som kan härleda sitt ursprung från samebyn kunna bli medlem. (kunna bli medlem???) Enligt samebyns beslut får medlemmarna därmed tillgång till jakt och fiske på samma villkor som övriga medlemmar. (konstig formulering) Mot den bakgrunden framstår det som onödigt att ha kvar andra stycket. Vi har dock låtit möjligheten vara kvar för att inte i onödan begränsa samebyns handlingsmöjligheter. (märkligt resonemang)

Överensstämmer med nuvarande reglering, men paragrafen är helt onödig. Lösningen finns i programmet Siida-framtidens sameby.


2 § På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen inte försämrar förutsättningarna för att inom det berörda området bedriva samisk markanvändning med stöd av renskötselrätten.
  Avser upplåtelsen rätt till jakt och fiske krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård.
  Innan upplåtelse av nyttjanderätt får ske skall berörd sameby höras. Upplåtelse av hela fisket i visst vatten få ske endast om sameby medger det.

Utgångspunkten för bedömningen av när upplåtelse av nyttjanderätt får ske är att den statliga marken (statliga marken ???) ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen i första hand är avsedd för samebyarnas bruk av marken med stöd av renskötselrätten. Det bruk som avses är användning av marken för renskötsel, jakt och fiske och annan markanvändning som samebyarna kan komma att bedriva med stöd av renskötselrätten (samebyn har ingen renskötselrätt, vare sig med nuvarande rennäringslag eller enligt det förslag som Rennäringspolitiska kommittén har presenterat. Däremot har samebyn en upplåtelserätt) inom de nya öppna samebyar som vi föreslår (se avsnitt 5.4.2). (samebyarna har inte någon renbetesrätt, jakträtt eller fiskerätt. Vad är då samebyarnas bruk?)
  Om en upplåtelse av en nyttjanderätt försämrar förutsättningarna för att bedriva renskötsel, jakt, fiske eller annan markanvändning som sker med stöd av renskötselrätten inom det område som upplåtelsen omfattar, skall upplåtelse inte medges. Detta innebär att samebyarnas markanvändning med stöd av renskötselrätten (samebyn har inte någon markanvändning med stöd av renskötselrätten, utan endast med stöd av lagstiftning) har företräde framför annan markanvändning på kronomarken ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Om en upplåtelse innebär små hinder för en samebys
markanvändning får den dock medges.
  Vid bedömningen av om en upplåtelse kommer att innebära att förutsättningarna för den samiska markanvändningen (äntligen rätt ord) försämras bör stor vikt fästas vid samebyns yttrande i ärendet.
  I sista hand får frågan om en upplåtelse får ske med hänsyn till renskötselrätten avgöras av förvaltningsdomstol dit länsstyrelsens beslut kan överklagas av samebyn. (eller enskild)

Paragrafen överensstämmer med nuvarande reglering.


3 § Fråga om upplåtelse enligt 2 § prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Paragrafen överensstämmer med nuvarande reglering.


4 § Upplåtelse enligt 2 §, som inte avser tillgodogörande av naturtillgångar eller skogsavverkning, skall ske mot avgift, om inte särskilda skäl föreligger för avgiftsfrihet. Avgiften tillfaller sameby som berörs av upplåtelsen.
  Avser upplåtelsen tillgodogörande av naturtillgångar, skall staten utge ersättning för den skada eller olägenhet för renskötseln som upplåtelsen medför. Ersättning för skada eller olägenhet som inte drabbar bestämd person tillfaller sameby som berörs av skadan eller olägenheten.
  Vid avgiftsfri upplåtelse enligt första stycket skall staten ersätta samebyn för bortfallet av avgift.

Paragrafen överensstämmer med nuvarande reglering med tredje stycket som tillägg.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ motsvarar 33 och 34 §§ rennäringslagen. Vi föreslår dock att avgifter och ersättningar enbart skall tillfalla samebyn (eller enskild medlem) och inte delas med Samefonden. Våra överväganden i denna del framgår av avsnitt 8.4.3.
  Avgift för jakt och fiske som upplåts på kronomark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen skall enligt första stycket tillfalla den sameby som berörs av upplåtelsen. Avgiften är att se som en kompensation för den jakt och det fiske som bortfaller för samebyn till följd av upplåtelsen. Om särskilda skäl föreligger för avgiftsfrihet kan jakt och fiske upplåtas utan avgift. Även i dessa fall skall enligt det nya tredje stycket, staten utge kompensation för den jakt och fiske upplåtelsen omfattar, till den sameby som berörs av den avgiftsfria upplåtelsen.
  Tredje stycket i 4 § saknar motsvarighet i rennäringslagen. Våra överväganden i denna del framgår av avsnitt 6.6.


5 § På sådana året-runt-marker nedanför odlingsgränsen som antingen tillhör eller vid utgången av 1992 tillhörde staten skall staten för nyttjanderättsupplåtelser som inte avser skogsavverkning utge ersättningtill sameby som berörs av upplåtelsen.
  Ersättningen skall beräknas enligt de grunder som gäller vid bestämmande av avgift och annan ersättning som enligt 4 § skall utgå för upplåtelser ovanför odlingsgränsen.
  Ersättningen fastställs av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Bestämmelsen är ny. Den innebär att skogssamebyarna i så stor utsträckning som möjligt skall bli jämställda med fjällsamebyarna när det gäller möjligheten att få ersättning för det intrång i renskötselrätten som upplåtelser innebär. Våra närmare överväganden i denna del framgår
av avsnitt 6.7.

Förslaget har sin grund i Sametingets skogssamerättsutredning. Kommittén borde ha hämtat fler idéer från den utredningen.


6 kap. Sameby

Inledande bestämmelser

1 § En sameby har till ändamål att för medlemmarnas gemensamma bästa förvalta renskötselrätten inom sitt byområde samt de övriga områden samebyn nyttjar. Förvaltningen får inte ske i strid med renskötselns intressen inom samebyn. En sameby kan även ha andra ändamål enligt vad som framgår av stadgarna.
  En samebys verksamhet får bedrivas i ett av byn helägt dotterföretag.

Bestämmelsen motsvarar närmast 9 § rennäringslagen. (Förslaget kan över huvudtaget inte jämföras med 9 § rennäringslagen, som ju enbart innehåller ett stadgande om hur renskötsel skall bedrivas. Kommitténs förslag, däremot, gör samebyn allsmäktig rörande enskildas egendom. Författningskommentaren är vilseledande, för att inte säga bedräglig) I vårt förslag framgår dock renskötselrättens civilrättsliga karaktär tydligare än av den äldre bestämmelsen.(Renskötselrättens karaktär har beskrivits ingående av professor Bertil Bengtsson (kap 2 s 107 ff) och professorns beskrivning av rättens innehåll och lagförslaget är direkt motstridiga)

  Samebyns ändamål är att förvalta renskötselrätten. (Är det verkligen sant att kommittén inte har hittat någon annan uppgift för samebyn än att förvalta egendom, dessutom tvångsvis. Man kan få uppfattningen att kommittéförslaget är från 1902)  Detta ändamål är gemensamt för alla samebyar och är avgörande för om en verksamhet måste bedrivas i form av sameby. Det utesluter dock inte att en enskild sameby i stadgarna kan besluta att även ha andra ändamål. (Vad kan en enskild sameby föreskriva i sina stadgar, utan att det strider mot denna paragraf? Den skall för medlemmarnas bästa förvalta renskötselrätten och den skall värna om renskötselns intressen. Jag tillåter mig att lämna förslag på stadgar, som följer lagförslaget och gör renskötseln, akademiskt sett, bärkraftig.


STADGAR FÖR X - SAMEBY

a)	Samebyn skall ha högst 15 medlemmar. Samebyn skall med majoritetsbeslut utse dessa medlemmar.
b)	Samebyn skall inte ha kvinnliga medlemmar.
c)	Varje medlem i samebyn skall äga minst 400 renar. I annat fall skall personen avveckla renskötseln. Samebyn kan med majoritetsbeslut ange hur många renar varje enskild renägare får ha.
d)	Renägare, som har uppnått pensionsålder skall avveckla sin renskötsel
e)	Älgtilldelning skall endast göras till max 15 medlemmar, i syfte att gagna renskötarens ekonomi. Fördelningen av älgar till de 15 medlemmarna görs med majoritetsbeslut.
f)	Fiske inom samebyns året-runtmarker skall vara förbehållen medlemmarna, i syfte att gagna renskötarens ekonomi.
g)	Endast medlemmar skall ha rätt att uppföra fiskekojor vid sjöar inom samebyns året-runtmarker, i syfte att gagna renskötarens ekonomi.
h)	Intrångsersättningar som samebyn erhåller, skall fördelas till samebyns renägare genom majoritetsbeslut.
i)	Rovdjursersättningar skall fördelas till renägarna efter majoritetsbeslut i samebyn.
j)	Intäkter från försäljning av helöringar och okända renar skall fördelas mellan samebyns renägare genom majoritetsbeslut.
k)	Skötselavgifter för renar får vara differentierade efter beslut av samebyns majoritet.

En samebymajoritet, som har noterat att det enligt förslaget skall vara ”öppna samebyar” kan skapa en annan typ av stadgar


STADGAR FÖR  Y - SAMEBY

a)	Samebyn skall anta alla samer (med eller utan rötter i samebyn) som medlemmar i samebyn.
b)	Medlemsavgiften är 12 000 kronor.
c)	Renägare kan erlägga medlemsavgiften, genom att utföra arbete för samebyn (fyra dagar)
d)	Rösträtt i samebyn har renägare efter det renantal, som samebyn har beslutat för renägaren.
e)	Samebyn kan med majoritetsbeslut ange hur många renar varje enskild renägare får ha.
f)	Älgtilldelning skall endast göras till renägande medlemmar, i syfte att gagna renskötarnas ekonomi. Fördelningen av älgar till de renägande medlemmarna görs med majoritetsbeslut.
g)	Renägare, som har uppnått pensionsåldern skall minska sitt renantal till nio renar.
h)	Avgiftsfri fiske inom samebyns året-runtmarker skall vara förbehållen de renägande medlemmarna, i syfte att gagna renskötarnas ekonomi.
i)	Endast renägande medlemmar med fler än 400 renar skall ha rätt att uppföra fiskekojor vid sjöar inom samebyns året-runtmarker, i syfte att inte riskera att samebyns flyttningsvägar med renar stängs.
j)	Intrångsersättningar som samebyn erhåller, skall fördelas till samebyns renägare genom majoritetsbeslut
k)	Rovdjursersättningar skall fördelas till renägarna efter majoritetsbeslut i samebyn.
l)	Intäkter från försäljning av helöringar och okända renar skall fördelas mellan samebyns renägare genom majoritetsbeslut.
m)	Skötselavgifter för renar får vara differentierade efter beslut av samebyns majoritet.

Dessa två typer av stadgar kan kompletteras allt eftersom behovet uppstår. Det viktiga är att stadgarna skall gagna renskötseln. Stadgar som inte gagnar renskötseln är lagstridiga
  
Sådana kompletterande ändamål får dock inte strida mot det lagstadgade ändamålet att förvalta renskötselrätten. (mina förslag till stadgar strider inte mot det lagstadgade ändamålet. Stadgarna för Y-sameby är istället direkt anpassade till lagförslaget)                  
  I 9 § rennäringslagen finns ett förbud för samebyn att driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Enligt vårt förslag skall det förbudet inte finnas kvar längre. Det bör vara möjligt för samebyn att bedriva andra typer av verksamhet än renskötsel. (Enligt paragrafen skall samebyn inte syssla med renskötsel utan huvuduppgiften är att förvalta enskildas egendom) Nya verksamheter kan bidra till att kvinnor får en mera framträdande roll än i dagens samebyar, som är mansdominerade. Våra närmare överväganden beträffande samebyns verksamhet framgår av avsnitt 5.4.2.
  Syftet med vårt förslag är att samebyarna i så stor utsträckning som möjligt själva skall besluta om hur förvaltningen av renskötselrätten skall ordnas. (två varianter av förvaltningsordning har jag presenterat ovan) Regeringen och riksdagen har flera gånger uttalat att det är viktigt att renskötselrätten förvaltas så att förutsättningarna för att driva renskötsel behålls. Vi anser att det är så viktigt att det bör framgå av lagtexten. Därför föreslår vi att samebyns lagstadgade ändamål kompletteras med en bestämmelse om att samebyns förvaltning inte får strida mot renskötseln intressen. (mina stadgeförslag är uppenbarligen helt i linje med regeringens och riksdagens uttalanden)
  Renskötsel bedrivs av enskilda näringsidkare inom samebyn. Bestämmelsen innebär ett skydd för deras verksamhet. En enskild renägare kan inte, om han är missnöjd med samebyns förvaltning, bedriva sin renskötsel utanför samebyn. Samebyn måste ta hänsyn till detta vid sin förvaltning. Det innebär dock inte att medlemmarna kan protestera mot varje förändring i sin verksamhet som följer av samebyns beslut. Det bör t.ex. vara möjligt för samebyn att besluta att renägarna skall minska sitt renantal till en viss nivå. Det viktiga vid bedömningen är att sådana beslut inte får vara otillbörligt (”otillbörligt” prövas av domstolar, medan stadgarna inte kan underställas domstolsprövning. Domstolarna prövar självklart begreppet ”otillbörligt” i förhållande till stadgarna) till nackdel eller fördel för någon enskild medlem eller hota renskötseln i samebyn.
  Bestämmelsen om att samebyns verksamhet får bedrivas i ett av byn helägt dotterföretag motsvarar 1 kap. 1 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar. Den infördes i lagen om ekonomiska föreningar den 1 januari 1998 för att det ansågs oklart om detta var möjligt (prop. 1996/97:163 s. 20 ff). För att undvika tveksamhet kring vad som gäller för samebyn föreslår vi att samma bestämmelse skall gälla. I prop. 1996/97:163 s. 41 anges att lagändringen medför att i den ekonomiska föreningens stadgar “bör anges” (något krav uppställs inte) att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att det i föreningen eller i ett helägt dotterföretag bedrivs ifrågavarande kooperativa verksamhet. Motsvarande bör gälla för samebyn.
(1964 års rennäringssakkunniga kom fram till att samebyn inte skall syssla med annan verksamhet än renskötsel. Motivet var att en samebymajoritet inte skall kunna driva samebyn i konkurs. En konkurs för en sameby innebär ju att de enskilda renägarnas rättighetssituation blir oklar. Jag har idag uppfattningen att 1964 års rennäringssakunniga gjorde en riktig bedömning. Frågan om andra verksamheter för samiska kollektiv kan lösas på annat sätt än enligt rennäringspolitiska kommitténs förslag. Ett mycket bättre tillvägagångssätt finns exempelvis i programmet Siida-framtidens sameby)

De krafter, som har basunerat ut att det är fråga om ”öppna samebyar” har haft ekonomiska resurser till att marknadsföra det och media, framför allt den icke-samiska, har fullt ut svalt den propagandan. Jag vet att SSR och många samebyar väntar på att kommitténs förslag genomförs, men jag har goda skäl att tro att regeringen inte förelägger riksdagen ett förslag, som inte tillnärmelsevis är anpassad till framför allt ILO:s konvention nr 169. Stadgar görs ju normalt mer sofistikerade, men jag valde att beskriva stadgarna på ett sådant sätt att alla förstår dem redan vid första genomläsningen. Om någon har uppfattningen att samebyarna inte kan skapa den typ av stadgar, som jag har ”föreslagit” ber jag om att få en förklaring till varför det inte är möjligt med hänvisning till kommitténs förslag.


2 § En sameby skall registreras.
  Sedan samebyn har registrerats kan den förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Bestämmelsen motsvarar 10 § första stycket rennäringslagen. Det innebär att samebyn måste registreras för att var en juridisk person. Det samma gäller för ekonomiska föreningar enligt lagen om ekonomiska föreningar. I 30 § finns bestämmelser om registrering. Enligt vårt förslag är Sametinget registreringsmyndighet.
  I vårt förslag saknas en motsvarighet till 10 § andra stycket rennäringslagen. Det beror på att samebyns uppgift att företräda medlemmarna i frågor som rör renskötselrätten följer direkt av vårt förslags 2 §.

Samebyn har möjligheter att, utöver vad jag har ”föreslagit”, i stadgarna ange vilka rättigheter och skyldigheter den har gentemot medlemmarna. Jag bävar.


3 § För en samebys förpliktelser svarar endast samebyns tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts.

Enligt rennäringslagen är de renskötande medlemmarna sekundärt betalningsansvariga för samebyns skulder. Det innebär att styrelsen, om samebyn inte kan betala en klar och förfallen skuld, är skyldig att kräva in motsvarande belopp från de renskötande medlemmarna. Vad var och en skall betala beräknas utifrån det renantal han representerar samt hur mycket arbete han har bidragit med till samebyns renskötsel.
  Vårt förslag innebär att det personliga betalningsansvaret avskaffas. Samebyn bör, precis som en ekonomisk förening, svara för sina förpliktelser enbart med samebyns egna medel. Det innebär att samebyn, precis som en ekonomisk förening, måste bygga upp ett eget kapital. Våra närmare överväganden i denna del framgår av avsnitt 5.4.3.
  Förslagets lydelse motsvarar 1 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar.

Att blanda renskötselrätt med lagar om ekonomiska föreningar är inte riskfritt. Det insåg 1964 års rennäringssakkunniga. Om en sameby går i konkurs upphör ju samebyn. Egendomen, renskötselrätten för enskilda samer, den består. Siida-framtidens sameby har löst problemet.


4 § Bestämmelserna i 1 kap. 4–6 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall gälla även för sameby. Vad som i bestämmelserna sägs om moderförening skall gälla modersameby.

Bestämmelsen saknar motsvarighet i rennäringslagen.
  Bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ger en definition av koncernbegreppet. Definitionen är anpassad till EG:s sjunde bolagsdirektiv. Definitionen av koncernbegreppet har betydelse främst för redovisningsreglerna men har även föreningsrättslig betydelse, t.ex. för
vad som är utdelningsbar vinst enligt den aktuella koncernbalansräkningen, 10 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar, och styrelsens och VD:s upplysningsplikt gentemot föreningsstämman, 7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar.
  I dag framstår behovet av att bilda koncerner kanske inte som så stort för samebyarna. Vi föreslår dock att förbudet för samebyn att bedriva annan verksamhet än renskötsel skall tas bort. Det vore därför olämpligt att begränsa samebyarnas möjlighet att organisera sin verksamhet i olika strukturer på något annat sätt än vad som gäller för ekonomiska föreningar.

Det låter givetvis pampigt med ”EG:s sjunde bolagsdirektiv”, men EG:s sjunde bolagsdirektiv känner inte till att renskötselrätten består även om ”bolaget” (samebyn) går i konkurs.

           
Bildande av en sameby

5 § Sameby bildas vid sammanträde genom att deltagarna antar stadgar och utser styrelse.
  Sammanträde enligt första stycket skall hållas av Sametinget.
  Till sammanträdet skall Sametinget kalla samtliga medlemmar i samebyn som tidigare förvaltat renskötselrätten inom byområdet.

Sametinget skall således kalla alla samiska renägare i samebyn, deras make eller maka (om de själva inte är renägare), deras barn (om de själva inte är renägare) samt de f d samiska renägare som efter sin pensionering har avyttrat sitt renmärke och renar. Det följer av 11 § rennäringslagen. Vad är det för fel på den tidigare samebyn, eftersom reglerna om medlemskap i startskedet är identiska i förhållande till nuvarande rennäringslag?


6 § Kan sameby inte bildas vid sammanträde enligt 5 § skall Sametinget hålla nytt sammanträde.
  Sametinget skall i ortstidning kungöra att nytt sammanträde för bildande av sameby skall äga rum. Kungörelsen skall ange för vilket betesområde sameby skall bildas samt vad den som inte varit medlem i sameby som tidigare förvaltat renskötselrätten i byområdet har att iaktta för att kallas till sammanträdet. Kungörelse skall ske senast fyra månader före sammanträdet.
  Till sammanträdet skall Sametinget kalla samtliga 
6	medlemmar i sameby som tidigare förvaltat renskötselrätten inom betesområdet, och 
7	same som senast två månader före sammanträdet anmält att han är intresserad av medlemskap i den bildade samebyn.

Detta ger att de som inte är medlemmar idag får ”chansen” att bli medlemmar, först om Sametinget tvingas hålla ett nytt sammanträde. Jag bedömer att risken är liten att sameby inte bildas vid första sammanträdet. Det får antas att det är det som menas med ”iaktta” för de som inte är medlemmar idag.


7 § I frågor som avses i 22 § tredje stycket 2 har, om minst en deltagare begär det, varje deltagare en röst för varje ren som enligt senast gällande renlängd innehas av honom. I övriga frågor har varje myndig deltagare vid sammanträdet en röst

Av 22 § tredje stycket 2 kan utläsas att en renägare har en röst för varje ren i fråga om
8	val av styrelse
9	användningen av byns betesområde för renbete
10	anläggningar för renskötseln
11	flyttning av renar
12	fördelning av jaktmöjligheter
13	fördelning av fiskemöjligheter
14	fördelning av intrångsersättningar
15	fördelning av upplåtelseersättningar
16	förändring av stadgarna

Allting talar för att det egentligen inte har någon betydelse om samebyn skapar stadgar enligt modell för x-sameby eller y-sameby (mina ”stadgeförslag”). Jag tror dock att de flesta samebyar bildas vid första tillfället, då de ju slipper diskussioner med sådana, som idag inte är medlemmar.


8 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens försorg.


9 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.


10 § I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning.


11 § Kostnaden för sammanträdet skall slutligt betalas av samebyn
.
Samebyarna anses i rennäringslagen bildade direkt genom lagen. Rennäringslagen utgår vidare från att samebyn inte skall kunna upplösas. (i grunden är detta en genial lösning, sett med samiska ögon och det kan konstateras att inte en enda sameby har försatts i konkurs sedan tillkomsten av 1971 års rennäringslag. När samebyn är bildad direkt av lagstiftaren, ligger det i sakens natur att det är lagstiftarens ansvar att samebyn inte kommer på obestånd. Om samebyn inte kan hamna på obestånd är ju egendomsrätten (renskötselrätten) hanterbar. Motsatsen är inte överblickbar). Det innebär konsekvenser som är svåra att överblicka i de fall samebyn kommer på obestånd och således borde försättas i konkurs. Vi föreslår därför att en sameby som försatts i konkurs skall upplösas om konkursen avslutas med brist. (det är hanterbart om en ekonomisk förening försätts i konkurs. Inget återstår av föreningen, men efter en samebykonkurs blir det kvar egendom i form av enskildas renskötselrätt. Kommittén har varit för oerfaren, när det gäller bedömningen av renskötselrättens innehåll) Det innebär också att det finns behov av regler för att bilda en ny sameby. Våra överväganden i denna del framgår av avsnitt 5.4.1.
  Förfarandet motsvarar i princip det som gäller för bildande av samfällighetsföreningar inför lantmäterimyndigheten enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. (lägg märke till att enskild delägare tillför markegendom till samfälligheten, medan renskötselrätten är en egendom, som följer personen. Därför är förfarandet inte jämförbart.) Vårt förslag innebär att
sammanträdet skall äga rum inför Sametinget. Det är således Sametinget som utser en ordförande att leda mötet. Reglerna om röstning motsvarar de som gäller för samebyn sedan den bildats. Syftet är att
säkerställa inflytandet för de som skall bedriva renskötsel i den nybildade samebyn.
  Det aktuella förfarandet kan komma att användas i två olika situationer. Den första avser det fallet att en sameby enligt rennäringslagens regler inte inom den tid som anges i övergångsbestämmelserna
beslutar att bilda en ny sameby. Den andra är när en sameby har upplösts på grund av att konkurs avslutats utan överskott. I båda dessa situationer är det viktigt att de som bedrivit renskötsel i området och vill fortsätta med det får möjlighet att delta i bildandet av den nya samebyn. Därför bör medlemmarna i den sameby som tidigare bedrivit renskötsel i området alltid kallas till sammanträdet. (vad händer om renägaren inte vill vara med i samebyn. Renägaren har egendom, i form av renskötselrätt och dessutom renmärke och renar. Jag kan inte finna sanktionsmöjligheter och risken för att rennäring bedrivs utanför lagstiftningen är uppenbar. Med nuvarande rennäringslag är ett sådant förfarande inte möjligt).
  Bestämmelsen om att Sametinget under vissa förutsättningar skall kungöra att sammanträde för bildande av sameby kommer att äga rum innebär att lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. och kungörelseförordningen (1977:827) gäller. Där framgår vilka ortstidningar som skall användas för kungörelsen. Vidare framgår att kungörande får ske även i annan form eller i större utsträckning än den föreskrivna, om det finns särskilda skäl till det och kostnaden
inte blir för hög i förhållande till behovet av spridning av kungörelsen. När det gäller kungörande av sammanträde för bildande av sameby kan det bli aktuellt för Sametinget att nyttja tillgängliga samiska massmedia, t.ex. tidningar och radio, för att informationen skall kunna nå så många samer som möjligt.
  Så snart Sametinget tagit initiativet till att bilda samebyn skall den också bildas. Själva frågan om samebyn skall bildas eller inte kan således inte göras till föremål för omröstning. Sametinget måste innan sammanträdet sammankallas kontrollera att det föreligger lagliga förutsättningar att bilda samebyn. En sådan förutsättning är att det finns ett byområde för samebyn som uppfyller lagens krav. En sameby kan inte bildas utan att det finns ett byområde, eftersom ändamålet skall vara att
förvalta renskötselrätten inom ett visst område. (Vad gör Sametinget om det finns fler än en gruppering, som vill skapa en sameby inom samma territorium. De lagliga förutsättningarna finns ju för fler än en gruppering)
  Vad som enligt vårt förslag skall gälla för bildandet av samebyar när rennäringslagen upphävs och de nya bestämmelserna börjar gälla framgår av övergångsbestämmelserna.


12 § Samebyns stadgar skall ange
1. samebyns firma,
2. den ort inom samebyns område, där samebyns styrelse skall ha sitt säte.
3. ändamålet med samebyns verksamhet och verksamhetens art,
4. den insats med vilken varje medlem skall delta i samebyn, hur insatsen skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i samebyn med insats utöver vad han är skyldig att delta med,
5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till samebyn skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,
6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,
7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,
8. inom vilken tid och hur bystämma skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom,
9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
10. vilken tid samebyns räkenskapsår skall omfatta,
11. grunderna för fördelning av samebyns vinst, samt
12. för det fall att insatsemission som avses i 10 kap. 2 a § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

Mitt ”förslag till stadgar” ligger väl inom ramen för lagförslaget. 

Bestämmelsen motsvarar i stort sett motsvarande bestämmelse för ekonomiska föreningar. Den enda avvikelsen gäller punkten 11. En ekonomisk förenings stadgar skall även innehålla bestämmelser om hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses. Eftersom samebyn inte kommer att kunna upplösas frivilligt (varför inte?) är en sådan bestämmelse inte nödvändig för samebyn.
  Motsvarande bestämmelse om stadgarnas innehåll finns i 38 § rennäringslagen. Den är dock starkt förenklad i förhållande till vårt förslag. (i positiv mening) Det finns inget krav på att stadgarna skall ange verksamhetens art och ändamål. Bakgrunden till det är att samebyns ändamål och verksamhetens
art framgår direkt av rennäringslagen. Vi föreslår också en ändamålsbestämmelse i lag. Syftet är dock inte att den skall vara uttömmande. Det skall vara möjligt för enskilda samebyar att besluta om kompletterande ändamål samt begränsa de typer av verksamhet man vill bedriva. För en sameby som vill bedriva näringsverksamhet med t.ex. åkeriverksamhet blir det nödvändigt att komplettera verksamhetens ändamål i stadgarna eftersom sådan verksamhet inte kan anses rymmas inom lagtextens ändamål att förvalta renskötselrätten.
  Vidare saknar 38 § rennäringslagen bestämmelser om att stadgarna skall innehålla bestämmelser om insats, avgifter och vinst. I stället skall stadgarna innehålla bestämmelser om hur betalningar på grund av den årliga kostnadstäckningen skall göras. Förändringen av vad stadgarna skall innehålla är en naturlig följd av att vi föreslår att den årliga kostnadstäckningen och det personliga betalningsansvaret skall tas bort. I stället bör samebyn, precis som en ekonomisk förening, bygga upp ett eget kapital med hjälp av insatser och täcka löpande kostnader med medlemsavgifter. (drömmar som inte har någon förankring i verkligheten) Det innebär också att vinst kan uppkomma.(fler drömmar) Därför
behövs bestämmelser för hur sådan skall fördelas. (kan mina ”stadgeförslag” vara vägledande?)
   Punkterna 7 och 12 innehåller stadgebestämmelser som är nya för samebyn. Punkten 7 berör de fall det skall finnas fullmäktige som helt eller delvis utövar stämmans befogenheter. Punkten 12 gäller insatsemissioner. Insatsemission innebär att kollektivt, fritt eget kapital i föreningen överförs till individuellt, bundet eget kapital, medlemsinsatser. (vad menas?) Det är ett sätt att göra det mer attraktivt för medlemmar att låta föreningens överskott stå kvar i föreningen. (och invänta konkurs eller?)  Belopp som tillgodoräknats medlem genom insatsemission får inte betalas ut till medlem
under medlemstiden. (vad menas?)
  Behovet av att utse fullmäktige finns troligen i första hand i mycket stora ekonomiska föreningar. Det saknas dock enligt vår mening skäl att undanta samebyarna från dessa regler. Olikheter mellan samebyar och ekonomiska föreningar, som kan ge upphov till oklarheter, bör så långt möjligt undvikas. Vidare är det inte lämpligt att utforma regler som tillgodoser enbart dagens förhållanden, eftersom sådana regler riskerar att bli statiska.
  Beträffande insatsemissioner anser vi att det bör vara möjligt för samebyarna att öka det bundna kapitalet på det sättet. Här bör således samma regler som för ekonomiska föreningar gälla.
  För ekonomiska föreningar finns det en möjlighet att skaffa kapital genom förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att möjliggöra externt eget kapital i ekonomiska föreningar. Förlagsinsatser är sär-skilda kapitalinsatser och utgör bundet eget kapital i föreningens balansräkning. De intar en mellanställning mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet och är bundna under minst fem år. Med förlagsinsatser följer vissa insynsrättigheter och rätt att klandra stämmobeslut samt rätt till medrevisor, under vissa förutsättningar. (jag är helt övertygad om att inte ens jordbruksministern förstår, vad som menas)
  Vi förslår att denna möjlighet inte skall finnas för samebyn. Detta strider visserligen mot vår utgångspunkt att förenklingar i förhållande till vad som gäller ekonomiska föreningar inte skall förekomma. Vår inställning när det gäller förlagsinsatser hänger dock samman med samebyns särskilda ändamål.
  Samebyn skall förvalta renskötselrätten. Enbart samer skall delta i denna förvaltning. Om förlagsinsatser skulle tillämpas på samma sätt som i ekonomiska föreningar skulle det innebära att såväl samer som icke samer kan göra förlagsinsatser. Eftersom den som gör förlagsinsatser
får vissa befogenheter skulle det kunna komma i konflikt med kravet på samisk förvaltning. Vi stannar därför vid att föreslå att reglerna om förlagsinsatser inte skall gälla för samebyn.
  I den föreslagna bestämmelsen saknas bestämmelser motsvarande 38 § andra stycket 9 och 10. Punkten 9 gäller att stadgarna skall innehålla bestämmelser om vilka fonder samebyn skall ha. Det ansågs vid rennäringslagens tillkomst inte lämpligt att ha samma regler om tvingande fondbildning som för ekonomiska föreningar, men ändå önskvärt att samebyarna hade fonder. Vi anser att samma krav på fondbildning skall gälla för samebyar som för ekonomiska föreningar. Behovet av att
framhålla nyttan av fondbildning faller således bort.
  Enligt punkten 10 skall stadgarna innehålla de närmare föreskrifter om renskötseln som anses nödvändiga. Syftet var att göra det möjligt att i stadgarna ta in bestämmelser om uppdelning av betet mellan skilda grupper av renskötande medlemmar. Det framstår som onödigt att ha
kvar denna punkt. Av samebyns ändamål framgår att den för medlemmarnas bästa skall förvalta renskötselrätten inom byns område. Det är således självklart att byn i sina stadgar för in de bestämmelser man anser behövs för att kunna uppfylla ändamålet. Exempel på sådana
bestämmelser skulle kunna vara att reglera det högsta antal renar varje enskild medlem får ha eller på vilket sätt medlemmarnas arbetsinsatser för byn skall tillgodoräknas dem. (mina ”stadgeförslag” håller uppenbarligen måttet”)


13 § Samebyn skall anmälas för registrering senast två månader efter det att beslut fattades om att bilda den.
  Första stycket gäller även vid ändring av stadgarna.
  Vad som sägs om åtgärder före registrering i 2 kap. 4 § första och andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall gälla även för sameby.

Bestämmelsen motsvarar delvis 39 § rennäringslagen. Enligt denna skall stadgarna, med vissa undantag, registreras hos den länsstyrelse där samebyns styrelse skall ha sitt säte. Enligt vårt förslag är det i stället Sametinget som skall vara registermyndighet, se kommentaren till 30 §.
  I 39 § rennäringslagen finns en bestämmelse om att stadgarna inte är giltiga förrän de har registrerats. Denna bestämmelse finns inte i vårt förslag. Det innebär att stadgarna gäller för förhållanden mellan medlemmarna oavsett registrering. (varför skall det registreras, när stadgarna gäller oberoende av registrering) Det är däremot inte möjligt för samebyn att förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter förrän registrering skett. (om det i stadgarna står att samebyn, med bildandet, har förvärvat rättigheten att bestämma över en enskild sames renskötselrätt. Vad gäller då?) Motsvarande gäller för ekonomiska föreningar.
  I rennäringslagen finns ingen bestämmelse om inom vilken tid registrering skall ske. Det hänger troligen (troligen ???) samman med att samebyns bildande enligt rennäringslagen följer direkt av lagen. (det korrekta är följande: Enligt rennäringspolitiska kommittén finns det inte några begränsningar för vad samebyns stadgar skall innehålla (jämför mina ”stadgeförslag”). Rennäringslagen, däremot, anger exakt vad stadgarna skall innehålla. Därför är det nödvändigt att länsstyrelsen prövar om samebyns stadgar överensstämmer med lagstiftningen innan de blir giltiga för samebyn. Varje förändring av stadgarna måste prövas av länsstyrelsen)  För ekonomiska föreningar gäller att bildande måste anmälas senast sex månader efter att beslutet om bildande fattades. Vi anser att det bör finnas en tidsgräns inom vilken bildandet av samebyn skall anmälas för registrering. Eftersom det är viktigt att den sameby som förvaltar renskötselrätten (eftersom det i kommitténs förslag omnämns så många gånger att samebyn förvaltar renskötselrätten, bör det alltid anges att samebyn tvångsförvaltar renskötselrätten) inom varje område är känd bör dock tiden sättas kortare än sex månader.
  För ekonomiska föreningar är påföljden av att anmälan till registrering inte sker i tid att frågan om föreningens bildande förfaller. Detta är inte lämpligt när det gäller samebyn eftersom den måste bildas. (vad händer om den inte bildas? Renskötselrätten består i alla fall) I stället bör Sametinget kunna agera, antingen genom föreläggande, (vad har Sametinget för sanktionsmöjligheter?) eller genom
att påbörja ett nytt förfarande för att bilda sameby.
  Bestämmelserna om registrering av stadgar gäller även för ändring av stadgarna. Det innebär att en förändring av stadgarna skall anmälas för registrering till Sametinget inom två månader från beslutet. Förändringen gäller i förhållandet mellan medlemmarna redan från beslutets dag men utåt (utåt ?????) först sedan den registrerats.
  Det sista styckets hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar innebär att samebyns styrelse redan före registreringen kan föra talan i mål rörande samebyns bildande och även i övrigt vidta åtgärder för att erhålla utfästa insatser eller avgifter. Vidare innebär det att om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på samebyns vägnar före registrering, så svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret på samebyn om förpliktelsen har tillkommit efter det att samebyn bildats. (Följande ordning är alltså möjlig: Ett antal renägare beslutar sig för att bilda en sameby innan Sametinget tar initiativ till det. Styrelse utses, stadgar skapas. De ger utfästelser och svarar solidariskt för förpliktelser och fungerar i övrigt som om samebyn redan var skapad)           
  Hänvisningen är nödvändig eftersom vi inte längre anser att samebyn bildas direkt genom lagen. Då finns det ett behov av att reglera de åtgärder som vidtas för att bilda samebyn.


Samebyns medlemmar m.m.
14 § Medlem i sameby kan den bli som är
  1. same som kan härleda sitt ursprung till samebyn,
  2. make till medlem enligt punkten 1 eller efterlevande make till avliden sådan medlem.
  Med make jämställs den som varaktigt bor tillsammans med medlem under äktenskapsliknande förhållanden.
  En sameby får inte vägra den som uppfyller kraven enligt första stycket inträde som medlem. Om samebyn inte antar sökanden som medlem, kan frågan prövas av Sametinget på samebyns eller sökandens begäran. Sametingets beslut får inte överklagas.
  En sameby kan som medlem anta same som är medlem i annan sameby trots att kravet på ursprung i samebyn inte är uppfyllt. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras skriftligen
och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

Innan jag kommenterar författningskommentarerna granskar jag paragrafen översiktligt: Principiellt är det fråga om att ett antal personer skall besluta om en same har egendom eller inte och vid överprövning hos Sametinget är det således Sametinget, som fattar beslut om den enskilda samen har sådan egendom, som det här är fråga om. Häpnadsväckande!       


14 § Medlem i sameby kan den bli som är
  1. same som kan härleda sitt ursprung till samebyn,
  2. make till medlem enligt punkten 1 eller efterlevande make till avliden sådan medlem. (vi har tidigare noterat (6 kap 5 §) att Sametinget för bildande av samebyn skall kalla alla som idag är medlemmar i samebyn. Vi har noterat att samebyn inte är begränsad i utformandet av stadgarna. Stadgarna skall ju värna om renskötseln och enligt mina ”stadgeförslag för X-sameby” skall ju samebyn inte anta fler medlemmar än det som stadgarna anger) 
  Med make jämställs den som varaktigt bor tillsammans med medlem under äktenskapsliknande förhållanden. (vem bedömer om det är fråga om äktenskapsliknande förhållande. Under alla förhållande blir en sådan inte kallad av Sametinget)
  En sameby får inte vägra den som uppfyller kraven enligt första stycket inträde som medlem. Om samebyn inte antar sökanden som medlem, kan frågan prövas av Sametinget på samebyns eller sökandens begäran. Sametingets beslut får inte överklagas (Sametingets beslut måste grundas på vad som framgår av samebyns stadgar. I annat fall gör sig Sametinget skyldig till maktmissbruk).
  En sameby kan som medlem anta same som är medlem i annan sameby trots att kravet på ursprung i samebyn inte är uppfyllt. (i det här fallet är det inte fråga om att ta ställning till om vederbörande har egendom eller inte utan här är det fråga om att flytta egendomen på sökandens begäran, vilket inte strider mot grundläggande egendomsrättsliga principer) 
  I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift (ingenting hindrar ju samebyn från att i stadgarna ange att inträdesansökan skall göras muntligen, med rekommendationer från en samebymajoritet).

I rennäringslagen regleras medlemskapet i 11 och 12 §§. Huvudregeln är att medlemskap i samebyn är automatiskt (och obligatoriskt) om någon uppfyller kriterierna i paragrafen. (det finns progressiva samebyar idag som har medlemmar som inte uppfyller lagens kriterier och en bättre lösning än rennäringspolitiska kommitténs förslag är att exempelvis Sametinget uppmanar samebyarna att bli progressiva. Det skulle innebära att de som idag är medlemmar, förblir medlemmar (med lagstöd) samtidigt som nya medlemmar kommer in i samebyarna. Bästa förslaget finns emellertid i Siida-framtidens sameby. Där finns över huvudtaget inte utrymme för godtycke.) I 12 § finns en möjlighet för samebyn att bevilja medlemskap för den som har för avsikt att bedriva renskötsel i samebyn.
  Vi föreslår att den som är same och som kan härleda sitt ursprung till samebyn skall ha rätt att bli medlem. (samebyns stadgar styr) Det är i första hand samebyn som skall avgöra om sökanden uppfyller kravet. Vid oenighet kan frågan prövas av Sametinget. (det torde vara ganska klart vilka som i första skedet blir medlemmar i samebyn. Kort sagt: de som är medlemmar idag, blir medlemmar vid bildandet av den nya samebyn. De som efter bildandet är medlemmar har vid röstningsförfarandet en ren – en röst. Det är utgångsläget. Notera dock vad som sägs i mina ”stadgeförslag)) Våra grundläggande ställningstaganden när det gäller valet av denna lösning framgår av avsnitt 5.5.
  I en speciell situation kan en person som inte är same bli medlem. Det är om han eller hon är gift eller sammanboende med en medlem. Syftet med detta tillägg är att förslaget inte skall innebära en försämring för makar i förhållande till vad som gäller enligt den nuvarande rennäringslagen. Om tillägget inte görs skulle det kunna innebära att makar, vanligen kvinnor, som i dag är medlemmar i samebyn skulle kunna förvägras medlemskap i samebyn. (om samebyn i sina stadgar (jfr mina stadgeförslag) av omtanke om renskötseln anger att det bara är samer som får bli medlemmar är det självklart det som skall gälla. Rennäringslagen har ju löst problemet med automatik och obligatorium, varför det inte är möjligt med godtycke från en samebymajoritet) Av förarbetena till rennäringslagen framgår att motivet för att låta även make till medlem vara medlem var att maken inte bör ställas utanför delaktigheten i renskötseln. Samma resonemang bör gälla även för den som varaktigt sammanbor med medlem under äktenskapsliknande förhållanden, se avsnitt 5.5.2.
  Medlemskap inträder först efter beslut av samebyn. Det är samebyn som i första hand (i andra hand är det vad som framgår av stadgarna) skall ta ställning till om en sökande uppfyller kravet att vara same och kunna härleda sitt ursprung till byn. Denna bedömning kan dock inte ske godtyckligt från fall till fall. Den mest ändamålsenliga lösningen bör därför vara att i stadgarna bestämma efter
vilka kriterier en sådan bedömning skall göras. (just det) Samebyn bör också i stadgarna bestämma vilket beslutsorgan, i första hand stämman eller styrelsen, som skall besluta i enskilda medlemsärenden. (för x och y-samebyar (se mina stadgeförslag) kan det vara lämpligt att det i stadgarna anges att det är styrelsen)
  Samebyn avviker i ett väsentligt avseende från en ekonomisk förening. Medlemskapet i samebyn är nödvändigt för att kunna bedriva renskötsel. (jag är inte helt övertygad om det. Jämför med bröderna Sunna. Renskötselrätten är nog, vid en prövning i Europa, mycket starkare än vad som framgår av Rennäringspolitiska kommitténs förslag. Den kan t o m vara starkare än vad som framgår av nuvarande rennäringslag.) Renskötseln innebär också att visst arbete måste utföras gemensamt. För att renskötseln skall kunna bedrivas effektivt är det således viktigt att samarbetet mellan medlemmarna fungerar. Enligt rennäringslagen är medlemmarna tvungna att samarbeta med den som uppfyller kraven på automatiskt medlemskap även om denne beter sig illojalt. (var i rennäringslagen eller i dess förarbeten har kommittén hittat belägg för påståendet. Jfr återigen Sunna)
  Enligt vårt förslag kan samebyn i sina stadgar formulera de närmare krav som ställs på medlemmarna. Det kan gälla krav på viss ekonomisk prestation, arbetsplikt m.m. Vidare kan samebyns medlemmar i stadgarna besluta om sanktioner som kan komma att tillämpas om en
medlem bryter mot någon bestämmelse i stadgarna. (ett exempel på sanktion: Om en renägare inte följer samebyns beslut, har samebyn rätt att fastställa högsta renantal för honom till nio renar)
  För att bedriva renskötsel är det nödvändigt att vara medlem i sameby.
Det medför att vägrat medlemskap är en allvarlig konsekvens för den enskilde. Samebyns beslut bör därför kunna överklagas. När det gäller beslut om medlemskap bör det ske till Sametinget. Motivet för
detta framgår av avsnitt 5.5.4. (Sametinget, liksom domstolarna måste utgå ifrån vad som framgår av stadgarna. Samebyn har en stor frihet, enligt förslaget, att formulera stadgar. Så fort stadgarna gagnar majoriteten av renägarna (en ren – en röst) är de i överensstämmelse med lagen)

15 § Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i samebyn inom den tid som anges i 3 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i samebyn inom sex månader därefter.
  Om den, som genom bodelning eller överlåtelse har förvärvat en medlems andel, antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.
  Ansöker förvärvaren inte om inträde inom föreskriven tid, eller avslås hans ansökan, skall medlemmen därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådana fall den rätt som tillkommer en avgången medlem vad gäller återbetalning av medlemsinsatser.

Innan jag kommenterar författningskommentaren, redovisar jag hur det faktiska förhållandet oftast ser ut: En person avlider. Renmärket och renarna ärvs av någon arvtagare. Oftast har arvtagaren redan en egendom, som följer honom/henne, nämligen renskötselrätten. Arvet kompletterar arvtagarens egendom, vilket gör att arvtagaren, av betydelse i detta sammanhang, har tre egendomar: renskötselrätt, renmärke och renar. Kommitténs uppgift har varit att skapa regler utifrån dessa förutsättningar och alla kan konstatera att kommittén har misslyckats. Det går helt enkelt inte att skapa föreningsrättsliga regler, där man bortser från grundlagens skydd av egendom och ärvdabalkens regler.
 
I rennäringslagen finns en bestämmelse om att renskötande medlems dödsbo får fortsätta den av medlemmen bedrivna renskötseln under tre år från dödsfallet (14 §). Är dödsbodelägare under 18 år, räknas tiden från det han fyller 18 år. Kravet på medlemskap i sameby gäller inte för rätt till renskötsel enligt den aktuella bestämmelsen. (det har heller inte varit nödvändigt. Avsikten med 14 § rennäringslagen är endast att finna en tillfällig lösning, maximerat till tre år)                  
  Bestämmelsen innebär att dödsbo under en viss tid kan bedriva renskötsel inom samebyn utan att dödsbodelägarna är medlemmar i samebyn eller ens samer. (En dödsbodelägare, i det här sammanhanget är antingen medlem eller same, oftast både ock. Det har att göra med bestämmelserna i 11 § rennäringslagen) Undantaget från kravet på medlemskap för att bedriva
renskötsel hänger samman med att juridiska personer inte kan vara medlemmar. Eftersom dödsboet inte är medlem kommer det, om inte någon av delägarna är medlem, att sakna inflytande över de beslut som fattas i samebyn.
  Vårt förslag utgår från att samebyn svarar för sina skulder med sin egen förmögenhet och att medlemmarna inte har något eget personligt betalningsansvar för samebyns skulder. Samebyn kommer i detta hänseende att fungera på ett sätt som motsvarar ekonomiska föreningar. Det innebär att en del av samebyns förmögenhet kan bestå av de insatser som medlemmarna betalar i samband med att de inträder i samebyn. Det innebär att en medlem som bedriver renskötsel på tillgångssidan inte enbart har värdet av renar, eventuella fordon och stugor utan även värdet av den insats han betalt till samebyn. Den som genom ett familjerättsligt förvärv övertar hans verksamhet behöver således inte
betala ny insats till samebyn för att bli medlem. (problemet uppstår framför allt om förvärvaren inte ansöker om inträde inom föreskriven tid eller om hans ansökan avslås. Förvärvaren har ändå kvar tre egendomar: renskötselrätt, renmärke och renar.)
  I avsnitt 5.5 framgår våra motiv för att lagen skall innehålla vissa krav beträffande medlemskapet i samebyn. Dessa motiv gäller även i förhållande till den som förvärvar en medlems verksamhet genom ett familjerättsligt fång. Kan förvärvaren inte bli medlem i samebyn skall medlemskapet upphöra med de följder, t.ex. utbetalning av insats, som det normalt innebär. (vad händer med hans egendomar: renskötselrätt, renmärke och renar ?)
  En medlems dödsfall jämställs med uppsägning av medlemskapet. Dödsboet blir därför provisoriskt medlem (var framgår det i lagförslaget?) med alla rättigheter och skyldigheter under uppsägningstiden. Det innebär att det i vårt förslag inte behövs någon motsvarighet till 14 § rennäringslagen. Den praktiska följden av detta är att den tid som ett dödsbo kan agera som medlem
i samebyn förkortas. Vidare innebär det att dödsboet under den tiden har samma inflytande över samebyns beslut som den avlidne medlemmen hade. Dessa skillnader kan enligt vår mening inte anses som en nackdel.
  Bestämmelsen om överlåtelse av medlems andel är ny (det märks) i förhållande till rennäringslagen. Den är en följd av att vårt förslag innebär att det automatiska medlemskapet tas bort och att medlemmarna bidrar till samebyns ekonomi genom bl.a. insatser i stället för genom årlig kostnadstäckning. Det innebär dock inte att den krets som kan bli medlemmar i samebyn utökas. (Påståendet är korrekt i förhållande till förslagen. Däremot kan antalet medlemmar väsentligen minskas i samebyarna och instrumentet är samebyns stadgar, där det ju skall framgå att renskötselns, i alla lägen, skall främjas)
  Den som bedriver renskötsel kan redan i dag överlåta sina renar och sitt renmärke samt ytterligare tillgångar i rörelsen. För att förvärvaren skall kunna fortsätta att bedriva renskötsel krävs att han är eller blir medlem i samebyn. Detta förhållande förändras inte enligt vårt förslag. (jag gillar inte att kommittén använder sig av bedrägliga uttalanden. Självklart är det en väsentlig förändring)                        
Skillnaden består enbart i att överlåtelsen enligt vårt förslag även omfattar den insats säljaren har gjort i samebyn. (Skillnaden är att förvärvaren inte är medlem)
  Denna bestämmelse kommer bara att tillämpas i de fall överlåtelsen av t.ex. ett renskötselföretag verkligen omfattar även andelen i samebyn. (vad menas med ”renskötselföretag” och vad menas med ”verkligen omfattar även andelen i samebyn”) En sådan överlåtelse blir endast aktuell om överlåtaren inte längre är intresserad av att vara medlem i samebyn. Enligt vårt förslag är det
möjligt för andra än den som aktivt bedriver renskötsel att vara medlem i samebyn. (enligt kommitténs förslag är det troligt att endast renägare blir medlemmar, medan det enligt nuvarande rennäringslag finns medlemmar, som inte är renägare (automatiskt och obligatoriskt). Dessutom finns progressiva samebyar, som har medlemmar, som inte uppfyller rekvisitet i lagen. Sådana samebyar behöver inte någon ny lagstiftning)  Det vanligaste kommer således sannolikt vara att renskötselföretaget överlåts utan att andelen i samebyn ingår. (vad menas med ”att renskötselföretaget överlåts utan att andelen i samebyn ingår?) I den situationen
kvarstår överlåtaren som medlem i samebyn och förvärvaren måste i samband med att han ansöker om medlemskap betala den insats och eventuellt andra avgifter som krävs av en ny medlem. (vad händer om han inte ansöker om medlemskap – hans tre tillgångar?)


16 § En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur samebyn. I stadgarna får föreskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen och att uppsägningshandlingarna skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.
  Medlem som beviljats medlemskap i annan sameby skall anses ha sagt upp sig till utträde.
  I stadgarna får även föreskrivas att uppsägning inte får göras förrän efter viss tid, högst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till högst fem år, om registermyndigheten medger det. Föreskrifter i stadgarna enligt detta stycke gäller inte i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Bestämmelsen är ny i förhållande till rennäringslagen. (det märks, framför allt genom att det kan uppstå absurda förhållanden i samebyn) Den motsvarar 3 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar. Avsikten är att göra tydligt att det är möjligt att utträda som medlem ur samebyn. Vi har därför valt att skriva in bestämmelsen i vårt förslag i stället för att hänvisa till motsvarande
bestämmelse i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Rennäringslagen saknar bestämmelser om möjlighet för medlem att utträda. Det enda sätt att avsluta ett medlemskap som framgår av rennäringslagen är att genom att övergå till annat huvudsakligt förvärvsarbete diskvalificera sig från fortsatt medlemskap. (det är fullkomligt obegripligt att en kommitté, som har förfogat över sådana ekonomiska, personella och tidsmässiga resurser inte har förstått vad som avses med automatisk och obligatorisk medlemskap enligt rennäringslagens bestämmelser. Såväl 1886, som 1898 års renbeteslagar hade samma innebörd i sak. 1928 års renbeteslag, däremot, diskvalificerade kvinnor, som gifte sig med icke-samer. På samma sätt som rennäringspolitiska kommittén fick 1928 års renbeteslag problem med följande: Dessa kvinnor hade kvar sin egendom i form av renskötselrätt, renmärke och renar. 1964 års rennäringssakkunniga var helt medvetna om detta faktum. Det gällde således att, i lagstiftningen, få med det som faktiskt gällde oberoende av lagstiftningen. I 11 § rennäringslagen sägs att Medlem i sameby är 1) same som deltar i renskötseln inom byns betesområde. Den fråga som uppstår är givetvis vad som menas med ”deltar”. Lagstiftningen har inte pekat ut någon, som har kompetens att avgöra om en person ”deltar” eller inte. Istället anförde (prop 1971:51 s 42) de sakkunniga att så fort någon lagligen har sina renar på bete inom byns betesområde, så ”deltar” han. Departementschefen gillade (prop 1971:51 exv s 120) de sakkunniga modell. Vidare stadgas i 11 § att Medlem i sameby är 2) same som har deltagit i renskötsel inom byns betesområde och haft detta som stadigvarande yrke och inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete. ”Deltagit” är en annan form av ”deltar” och innebär därför att det är fråga om en person, som har varit renägare, men att han har avyttrat sitt renmärke och renar, då han, exempelvis som hovrättsassessor, uppnådde pensionsåldern. Slutligen sägs i 11§ att Medlem i sameby är 3) den som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 1 och 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem. Jag tror inte att det, med hänvisning till den s k skattefjällsdomen (NJA 1981 s 1) är fel att påstå att 2 och 3 är rättighetsinnehavare på grund av lagstiftning, medan 1 är oberoende av lagstiftning. Kommitténs påstående om hur medlemskapet upphör är helt uppåt väggarna. Medlemskapet upphör för 1) om han avyttrar sitt renmärke och renar och får anställning som SAS-chef innan han har uppnått pensionsåldern, för 2) då han dör, för make/maka 3) vid skilsmässa, för barn 3) då de flyttar hemifrån utan att inneha renmärke och renar.)  Sannolikt är det dock så att det är möjligt att utträda trots att det inte framgår av rennäringslagen. (fel igen) Anledningen till det är att det i vissa situationer kan vara enda sättet för en medlem att undvika ansvar för åtaganden som han inte accepterat. (fel igen)
  I praktiken är frågan om utträde ur sameby inte vanlig. Medlemskapet i sameby kommer även i vårt förslag att vara en förutsättning för att kunna nyttja renskötselrätten. (skillnaden i tänkesätt mellan 1964 års sakkunniga och rennäringspolitiska kommittén är att de förra anpassade lagstiftningen till den starka rätt som renskötselrätten är medan de senare har försökt stoppa in renskötselrätten i regler som rör vanliga ekonomiska föreningar.) För att undvika oklarhet beträffande om utträde ur samebyn är möjligt anser vi dock att det bör framgå direkt av lagtexten.
  Det bör endast vara möjligt att vara medlem i en sameby. Därför inför vi en bestämmelse om att den som beviljas medlemskap i en annan sameby skall anses ha sagt upp sig till utträde ur sin tidigare sameby.
  Samebyn bör, precis som en ekonomisk förening, kunna föreskriva att utträde får ske först efter en viss tid, karenstid. Syftet med karenstiden är att skapa stabilitet i samebyn eftersom verksamheten i viss utsträckning bygger på medlemmarnas deltagande. De fall som undantagits från karenstidens giltighet gäller rätten att utträda som en del av minoritetsskyddet i samebyn. Sådan rätt uppstår när bystämman fattat beslut om en stadgeändring som innebär att skyldigheten att betala insats eller avgifter ökar eller att rätten till vinstutdelning minskar. Rätten till omedelbart utträde inträder även vid en fusion för de medlemmar i den sameby som skall försvinna som inte samtyckt till fusionen. I båda
dessa fall är uppsägningstiden, oavsett vilka stadgebestämmelser som finns, en månad. (med risk för att verka tjatig, vill jag veta vad det är som händer om någon vill utträda som medlem ur samebyn. Det kan ju vara fråga om att vederbörande inte gillar samebyns olika beslut. Det kan ju vara flera medlemmar, eller ca hälften i samebyn, som har samma uppfattning att samebyn inte gagnar deras renskötsel. De söker utträde och blir beviljade utträde, men de tar med sig sin egendom, renskötselrätten, renmärket och renarna. I vanliga ekonomiska föreningar kan ju den som har beviljats utträde ur en förening, med sina tillgångar gå till en annan förening och svensk lag bör väl inte negativt särbehandla samer)
  En sameby kan enligt rennäringslagen inte utesluta en medlem. Det kommer att gälla även enligt vår förslag. Våra överväganden i den delen framgår av avsnitt 5.5.4.


17 § Avseende tidpunkt för när avgång ur samebyn sker gäller 3 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.

Bestämmelsen är ny i förhållande till rennäringslagen. Den innehåller en hänvisning till motsvarande bestämmelse i lagen om ekonomiska föreningar.
  Bestämmelsen innebär att avgång ur samebyn sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst sex månader som har bestämts i stadgarna, sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde eller någon annan omständighet som föranlett avgången har inträffat. Detta gäller dock inte i de fall när en medlem utnyttjar sin rätt att utträda som en del av minoritetsskyddet. En sådan möjlighet uppstår när bystämman ändrar stadgarna så att medlemmarnas skyldigheter att betala insats eller avgift ökar eller deras rätt att få del i vinst minskar. (jämför mina ”stadgeförslag för x- och y-samebyar) Den andra situationen där det blir aktuellt är vid fusion för medlem i den sameby som skall försvinna om han inte samtyckt till fusionen.
  En medlem avgår efter uppsägning antingen under ett räkenskapsår eller vid utgången av ett sådant. Den första situationen uppstår när någon inträder i medlemmens ställe efter att ha förvärvat hans andel. (vad menas egentligen?) Skälet till att tidpunkten för avgången kopplas till räkenskapsåret är att balansräkningen vid avgången ligger till grund för rätten till insatsåterbetalning, där sådan skall ske. Med “annan omständighet” i 3 kap. 5 § lagen om ekonomiska föreningar avses bl.a. fall då medlem avlider utan att arvinge inträder som medlem i den avlidnes ställe. Stadgarna kan inom lagens ram föreskriva olika uppsägningstider för olika avgångssituationer. (är det meningen att stadgarna även förmår att reglera det verkliga problemet: Person som utan att vara medlem förfogar över tre egendomar renskötselrätt, renmärke och renar. Kan det i grundlagen införas undantag från egendomsskyddet ?)
  Skyldigheterna för medlem mot samebyn kvarstår till avgången. Genom bestämmelse i stadgarna kan föreskrivas att vad lagen om ekonomiska föreningar anger om utesluten medlems rätt att delta i överläggningar och beslut även skall gälla medlem som sagt upp sig.


18 § Beträffande samebys medlemsförteckning skall 3 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar äga motsvarande tillämpning.

Kravet på att samebyn skall ha medlemsförteckning är nytt jämfört med rennäringslagen. Det har av myndigheter som skall ha kontakt med samebyar ansetts som otillfredsställande att medlemsförteckning saknas för en del byar.
  Enligt vår uppfattning saknas det skäl för att samebyn i detta avseende skall avvika från ekonomiska föreningar. Det finns inga speciella bestämmelser om vilken verkan medlemsförteckningen har. Den utgör ett bevis om medlemskap. Förteckningen kan även innehålla andra uppgifter än de som är obligatoriska. (myndigheter har full kontroll över vilka som är medlemmar i nuvarande samebyar (lagens kriterier). Om de idag klagar över att det inte finns medlemsregister, beror det på egen slöhet. Det finns samebyar, som har medlemsregister, men de är nästan utan undantag, inte korrekta i förhållande till de kriterier som rennäringdslagstiftningen uppställer)


19 § Beträffande återbetalning av medlemsinsatser gäller 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.

Bestämmelsen är ny. Den är en följd av att vårt förslag innebär att samebyn skall ha en egen förmögenhetsmassa.
  Reglerna i lagen om ekonomiska föreningar innebär att en medlem som avgått ur föreningen har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Detta gäller dock bara om föreningens insatskapital är intakt. Om så inte är fallet har en avgående medlem bara rätt till en proportionell andel av det totala insatskapitalet. Orsaken till detta är att skydda kvarvarande medlemmar och samebyns borgenärer.
  En avgången medlem har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.
  Rätten för avgången medlem att få tillbaka sin insats eller ta del av beslutad vinstutdelning kan begränsas i stadgarna. Det gäller dock inte i de fall möjligheten att utträda anses vara en del av minoritetsskyddet. Så är fallet om medlem begär utträde på grund av att stämman beslutat
om stadgeändring som innebär att medlemmarnas skyldigheter att betala insats eller avgifter ökar eller deras rätt att få vinstutdelning minskar. Motsvarande gäller vid fusion för medlem i den sameby som skall upphöra om han inte samtyckt till fusionen.
  Vidare gäller enligt 4 kap. att avgången medlem är skyldig att betala tillbaka den insats han fått ut om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som gjorts inom ett år från medlemmens avgång.    Återbetalning behöver bara ske om det behövs för att kunna betala föreningens skulder.
  Om en medlem deltar med högre insatsbelopp än han är skyldig att delta med kan han få ut det överskjutande beloppet efter uppsägning utan att utträda ur samebyn. Det gäller dock inte insatser som betalts genom insatsemission.
  Eftersom inbetalda medlemsinsatser ingår i samebyns bundna egna kapital och inbetalda och förfallna men obetalda medlemsinsatser svarar för samebyns förpliktelser råder i princip förbud mot återbetalning under medlemskapet. Syftet med detta är att upprätthålla det skydd för borgenärerna som ett visst bundet kapital utgör. En samebys stadgar skall ange i vad mån en medlem får delta med insats utöver vad han är skyldig att delta med. Detta kallas vanligen överinsats. Rätten för medlem
att få ut överinsatser kan begränsas genom stadgeregler, såväl under medlemskapet som efter avgång. Medlem som har flera överinsatser kan säga upp vissa och behålla övriga, förutsatt att stadgarna
inte hindrar det. En medlems skyldighet att betala insats kan enligt stadgarna variera över tiden. Den kan t.ex. ske genom att stadgarna knyter insatsen storlek till hur mycket medlemmen deltar i verksamheten.
  Skälet till fristen på sex månader innan utbetalning är att balansräkningen per avgångsdagen skall hinna fastställas av ordinarie bystämma påföljande år. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
  Möjligheterna att i stadgarna ta bort eller försämra medlemmarnas rätt till återbetalning av insatser, t.ex. genom förlängd återbetalningstid, har utnyttjats i många ekonomiska föreningar. Det blir en fråga för de enskilda samebyarna att bedöma i vilken utsträckning det är nödvändigt för deras verksamhet. Oskäliga bestämmelser kan jämkas enligt 36 § avtalslagen.

Författningskommentarerna till denna paragraf är oerhört klargörande, eller hur? Jag hoppas att någon journalist, gärna från samisk media klargör för det samiska folket enkelheten med att, i tillämpliga delar använda sig av 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, när återbetalning av medlemsinsatser skall göras i den nya samebyn.


Samebyns ledning

20 § För samebyns ledning gäller bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar.

(vilka är de tillämpliga delarna?)


21 § Saknar samebyn styrelse, kan Sametinget på yrkande av någon vars rätt är beroende av att behörig styrelse finns förordna syssloman att handha angelägenheter och företräda byn såsom styrelse. Syssloman har rätt att av byn erhålla arvode som bestäms av Sametinget.

(vad händer om styrelsen inte har fått något stort mandat från årsstämman eller i stadgarna. Sysslomannen blir då också tämligen mandatlös)

Vårt förslag innebär att samma regler skall gälla för samebyns ledning som för en ekonomisk förening. Det innebär i vissa fall att större krav kommer att ställas på samebyns ledning än vad som gäller enligt rennäringslagen. Motivet för detta är att även samebyn bör motsvara de krav som modernt affärsliv ställer, se vidare avsnitt 5.4. (vad är det för affärsliv, som denna mängd (enligt propagandan ”den öppna samebyn” m fl uttryck) av nya medlemmar skall ägna sig åt? Någon har sagt att renskötsel inte är ett arbete, det är ett liv. Det gäller i varje fall renskötseln i Norrbotten och det har sett likadant ut under, i varje fall, de senaste hundra åren)

Styrelsens sammansättning
Vi har övervägt att införa en regel som anger att ett visst antal styrelseledamöter alltid måste representera renskötseln i samebyn. Syftet skulle vara att tillförsäkra företrädare för renskötseln ett avgörande inflytandeöver besluten i samebyn.
  Vi har dock stannat för en lösning som är mindre inskränkande för samebyns valfrihet. Vi föreslår att val av majoriteten av styrelseledamöterna skall kunna vara en sådan fråga där en medlem vid bystämman kan begära att röstning skall ske efter renantal, se 22 § tredje stycket 2.
  I en ekonomisk förening skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen för en sameby behöver enligt 49 § rennäringslagen endast bestå av två ledamöter. Det finns enligt vår mening ingen anledning att upprätthålla den skillnaden.
  Det är stämman som utser styrelsen. Genom hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar införs dock en möjlighet att i stadgarna bestämma att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.
  Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär att det klart framgår att alla styrelseledamöter inte måste väljas vid samma bystämma. Det blir möjligt att i stadgarna besluta att styrelseledamot väljs för t.ex. två år och att bara hälften av ledamöternas platser skall väljas vid årlig stämma.
  Av rennäringslagen framgår att en styrelseledamot kan skiljas från sitt uppdrag i förtid (49 § andra stycket). Det saknas dock en bestämmelse om att styrelseledamot på egen begäran får frånträda ett uppdrag. Eftersom utträde ur styrelsen i vissa fall kan vara enda sättet att undvika personligt betalningsansvar på grund av styrelsens beslut är det sannolikt så att styrelseledamot redan i dag kan utträda på egen begäran. Genom hänvisningen till reglerna för ekonomiska föreningar kom-mer
det nu att framgå direkt av lagtexten.

Eftersom den nya samebyn, i högre grad än i nuvararande lagstiftningen, skall främja rennäringen är det konsekvent av kommittén att utgå från att styrelsen skall bestå av renägare. Det naturliga är givetvis att dessa renägare har stort röstmassa, d v s många renar.

Verkställande direktör
Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär att reglerna om verkställande direktör kommer att bli tillämpliga på samebyn. För att det skall råda tvång att ha verkställande direktör måste det finnas i medeltal 200 anställda. Det kommer kanske inte att inträffa så ofta för en sameby. Men reglerna om verkställande direktör innebär också att samebyn i stadgarna kan besluta att sådan skall finnas. Det saknas enligt vår mening anledning att ta bort den möjligheten för samebyn. (den möjligheten finns, i praktisk mening, vare sig kommittén föreslår det eller inte)        
  Verkställande direktör utses av styrelsen. Denne skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Vidare skall verkställande direktören sörja för att
bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen
sköts på ett betryggande sätt. (styrelsen har väl befogenhet att utse någon annan som skall ”sörja för” det. Det kan ju också vara så att styrelsen inte har fått mandat från årsstämman att meddela direktiv till underliggande organ. Kort sagt: Kommittén går för långt när det gäller att ange vad som är möjligt eller inte)

Krav på styrelseledamöterna
Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär ett krav på att minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.(det låter pampigt, samebyn kan utan vidare jämföras med ABB) Vidare innebär det, vilket
även följer av rennäringslagens regler, att styrelseledamot inte får vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  Enligt rennäringslagen är inte den som är i konkurs diskvalificerad som styrelseledamot. Så kommer däremot att vara fallet enligt vårt förslag. Det är enligt vår mening den enda rimliga lösningen om regler om ekonomiska sanktioner mot styrelseledamöter, t.ex. personligt betalningsansvar i vissa fall eller skadeståndsskyldighet, skall få någon verkan.
  Rennäringslagen innehåller ingen bestämmelse om att styrelseledamöterna måste vara medlemmar av samebyn. För ekonomiska föreningar gäller att styrelseledamöterna skall vara medlemmar om inte stadgarna tillåter något annat. Kravet på medlemskap gäller dock inte ställföreträdare för medlem, eller, om medlemmen är juridisk person, styrelseledamot eller delägare i den juridiska personen. Det saknas enligt vår mening skäl att reglera frågan annorlunda för samebyarna. Det innebär
t.ex. att en underårig medlems förälder kan vara styrelseledamot utan att själv vara medlem.

Styrelsens uppgifter
Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall vidare se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.
  Rennäringslagen innehåller i vissa delar ganska detaljerade bestämmelser om styrelsens ansvar. Styrelsen skall leda renskötseln inom byns betesområde, ombesörja de gemensamma arbeten som behövs för byn, tillse att medlemmarnas gemensamma intressen tas till vara, utdebitera de medel som renskötande medlem är skyldig att betala och i övrigt handha byns angelägenheter. Styrelsen skall vidare företräda samebyn mot tredje man och föra byns talan inför domstolar och andra
myndigheter. Styrelsen kan uppdra åt en särskild arbetsledare att under styrelsens överinseende leda renskötseln.
Vårt förslag innebär att samebyns lagstadgade ändamål är att förvalta renskötselrätten inom sitt område. När det gäller styrelsens ansvar innebär det en stor skillnad i förhållande till rennäringslagen som anger att ändamålet är att ombesörja renskötseln. Även i vårt förslag kan detta vara samebyns ändamål men i så fall följer det av samebyns stadgar. Vårt förslag innebär dock att det inte tvunget måste vara samebyn som svarar för renskötseln. Då kan det inte heller finnas några bestämmelser
i lag om att styrelsen har ansvar för praktiskt renskötselarbete. Av samma skäl saknas det behov av en lagbestämmelse som ger styrelsen möjlighet att utse en arbetsledare. (vad gör egentligen en styrelse, som förvaltar renskötselrätten ?)

Styrelsens sammanträden
Enligt lagen om ekonomiska föreningar skall styrelsens ordförande se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av styrelseledamot skall styrelsen sammankallas. Vid sammanträdena skall protokoll föras. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
  Rennäringslagen saknar bestämmelser om att det är ordföranden som kallar till sammanträde och att sammanträde skall hållas om styrelseledamot begär det. Vidare saknas bestämmelser om att protokoll skall föras. En förklaring kan vara att rennäringslagen utgår från att styrelsen skall fatta beslut som är viktiga för det praktiska renskötselarbetet och att det därför är viktigt att snabbt kunna fatta beslut. (en bättre förklaring är nog att rennäringslagen förstår att ibland är det omöjligt att föra protokoll och när det är möjligt att föra protokoll, är samerna så civiliserade att de gör det)
  Denna utgångspunkt gäller inte för vårt resonemang. Det ankommer på samebyn att avgöra hur verksamheten skall organiseras. Vi anser därför inte att det finns skäl att avvika från reglerna i lagen om ekonomiska föreningar när det gäller när sammanträde skall hållas. (jag vet inte vad det innebär att förvalta renskötselrätten, men det låter som om man sitter runt ett bord och då är det också möjligt att föra protokoll)  Beträffande kravet på protokoll finns det ytterligare skäl att även för samebyn hålla sig till ett krav på protokoll. Eftersom styrelseledamöter i vissa situationer kan drabbas av personligt betalningsansvar eller skadeståndsansvar är det viktigt att de i samband med beslut kan anmäla en avvikande mening och få den dokumenterad. (menar kommittén att den enskilda styrelseledamoten slipper skadeståndsansvar genom att anmäla avvikande mening?)

Styrelsens beslut
Enligt lagen om ekonomiska föreningar är styrelsen beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Stadgarna kan föreskriva att fler skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför. Bestämmelsen innehåller också ett krav på att alla skall ha fått
möjlighet att ta del av materialet inför sammanträdet. En sådan bestämmelse saknas i rennäringslagen. Det saknas skäl att i detta hänseende göra skillnad mellan sameby och ekonomisk förening.
  Rennäringslagens röstregler avviker från de för ekonomiska föreningar. Enligt rennäringslagen gäller som styrelsens beslut den mening som de flesta röstande biträder. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Den finns ingen möjlighet att justera bestämmelsen genom bestämmelser i samebyns stadgar.
  Enligt lagen om ekonomiska föreningar gäller som styrelsens beslut, om inte stadgarna innehåller annat, den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Det finns enligt vår mening inget skäl att låta något annat gälla för samebyn. Det skall också enligt vår mening vara möjligt för samebyn att i stadgarna besluta om annan röstmajoritet. (stadgarna kan sägas vara den nya lappfogden)

Jäv
Enligt rennäringslagen gäller att styrelseledamot inte får ta befattning med angelägenhet vari han har ett väsentligt intresse som strider mot samebyns. Jävsbestämmelsen i lagen om ekonomiska föreningar är mera vidsträckt. En styrelseledamot får aldrig delta i handläggningen av frågor som rör avtal mellan honom och föreningen. Här ställs alltså inte upp något krav på motstående intressen. Vidare får inte styrelseledamoten delta i handläggningen av frågor om avtal mellan föreningen och en utomstående om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Enligt vår uppfattning saknas det skäl för att ha en lindrigare syn på jäv i samebys styrelse än i en ekonomisk
förenings styrelse.

Förhållanden som begränsar styrelsens beslutsbefogenheter
Det aktuella kapitlet i lagen om ekonomiska föreningar innehåller i 13 § den associationsrättsliga likhetsprincipen. Den innebär i princip att medlemmarna är likställda i den mån stadgarna inte föreskriver annat. (återigen stadgarnas makt) Lagtexten har utformats för att möjliggöra en inte alltför restriktiv tillämpning. Överträdelse av likhetsprincipen kan medföra skadeståndsskyldighet
för styrelsen och annan ställföreträdare. (likhetsprincipen, vad innebär den om en inte äger renar, den andra äger ett fåtal renar och den tredje äger många renar (många röster). Det är nog inget att lägga tid på att förstå, eftersom likhetsprincipen kan stadgas bort)
  Av rennäringslagen framgår att likhetsprincipen gäller även för samebyns styrelse. Enligt 48 § andra stycket skall styrelsen bl.a. tillse att medlemmarnas gemensamma intressen tas tillvara utan att någon
medlem missgynnas. För att så långt möjligt undvika skillnader mellan samebyn och en ekonomisk förening anser vi att samma formulering bör gälla i båda fall. Det medför också att de rättsfall och liknande som finns beträffande likhetsprincipens tillämpning i ekonomiska föreningar kan vara till ledning även när det gäller samebyn. (Skillnaden mellan rennäringslagen och kommitténs förslag är att likhetsprincipen i rennäringslagen inte kan tas bort med stadgar, vilket är möjligt med kommitténs förslag. I stället för att leta rättsfall i likhetsprincipens tillämpning i ekonomiska föreningar, borde kommittén ha letat efter rättsfall i tillämpningen av rennäringslagen, inte bara avseende likhetsprincipen. Då hade kommitténs förslag, nästan rakt igenom sett annorlunda ut.) 
  Enligt rennäringslagen får styrelsen inte verkställa ett stämmobeslut som strider mot lag eller samebyns stadgar. Det samma gäller för styrelsen i en ekonomisk förening. Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär således ingen förändring i denna del.




Syssloman
Vårt förslag innehåller en bestämmelse om att Sametinget skall kunna förordna syssloman i sameby som saknar behörig styrelse. Motsvarande bestämmelse finns i dag i 50 § rennäringslagen. Den är en följd av samebyns offentligrättsliga inslag.
  Om en ekonomisk förening saknar behörig styrelse är det grund för tvångslikvidation. Det innebär att en likvidator utses och att denne har till uppgift att avveckla föreningen. Sedan likvidationen avslutats är föreningen upplöst.
  För samebyn gäller att den skall finnas enligt lag. Enligt vårt förslag skall den bara kunna upplösas i en speciell situation; när konkurs avslutas med brist. En följd av detta är att likvidation inte är möjligt för en sameby som saknar styrelse. En sameby utan styrelse kan, precis som en ekonomisk förening, inte fungera. Det krävs således en annan lösning för att åtgärda problemet.
  Bestämmelsen om att syssloman skall förordnas när styrelse saknas finns, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, även för samfällighetsföreningar. En bestämmelse om syssloman är enligt vår mening den bästa lösningen även för samebyn. Eftersom Sametinget är registermyndighet bör det vara den myndigheten som utser sysslomannen. En av sysslomannens viktigaste uppgifter bör vara att sammankalla bystämman så att ny styrelse kan utses.


Bystämma

22 § Samebymedlemmarnas rätt att besluta i samebyns angelägenheter utövas vid bystämman.
  För stämman gäller i tillämpliga delar reglerna i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar utom såvitt avser medlems rösträtt.
  I fråga om rösträtt på bystämma gäller att
  1. varje myndig medlem har en röst,
  2. en medlem kan begära att röstning skall ske efter renantal vid val av en majoritet av styrelsens ledamöter, i frågor som avser användningen av byns betesområde för renbete, anläggningar för renskötseln, flyttning av renar eller på annat sätt rör renskötselarbetet och därmed sammanhängande ekonomiska frågor, jakt och fiske, intrångs- och upplåtelseersättningar, samt ändring av sådana föreskrifter i stadgarna som avses i 12 § 3–4, 5 om föreskriften avser avgifter i renskötseln, 7 och
11–12,
  3. vid röstning enligt 2 har medlem en röst för varje ren som enligt gällande renlängd innehas av medlemmen, dock inte för fler renar än samebyn bestämt för denne med stöd av stadgarna.Ingen får för egen eller annans del rösta för sammanlagt mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

Jag har tidigare berört detta och väljer därför att endast kommentera det som är uppenbart märkligt.             

Rösträtt
För ekonomiska föreningar gäller som huvudregel att varje medlem har en röst vid stämman. Röstreglerna kan dock utformas annorlunda i föreningens stadgar. Ekonomiska föreningar som är öppna och där varje medlem har en röst vid stämman gynnas i skattehänseende på så sätt att
överskottsutdelning endast beskattas hos medlemmarna. Föreningen undviker således dubbelbeskattning.
  I avsnitt 5.5.3 har vi redogjort för varför vi föreslår att rösträttsreglerna för samebyn bör avvika från de för ekonomiska föreningar. Sammanfattningsvis beror det på att det är viktigt att renskötselutövarna
tillförsäkras ett bestämmande inflytande över de frågor som rör deras verksamhet. (korrekt i sammanhanget skulle ha varit ”inflytande över samebyn”.)
  Förslaget avseende rösträtt liknar i viss utsträckning reglerna i rennäringslagen. I rennäringslagen är dock röstregeln tvingande. (tvingande ????? Verkligheten ser annorlunda ut än det kommittén beskriver) Vårt förslag innebär att röstning enligt renantal endast skall äga rum om någon
begär det. (d v s alltid, när det är fråga om renskötsel och fördelning av resurser)  Begränsningen i punkt ett till att endast myndiga medlemmar har rösträtt finns även i rennäringslagen. Motivet är att även underåriga barn kan vara medlemmar i samebyn och att rösträtt för dem skulle ge barnfamiljerna ett omotiverat merinflytande. (antalet röster ökar med antalet renar och inte med antalet barn)
  Förslaget beträffande röstning efter renantal har justerats i förhållande till rennäringslagen eftersom vårt förslag innebär att begreppet renskötande medlem tas bort ur lagstiftningen. Rösträtten knyts i stället till varje enskild medlems reninnehav. Under denna punkt utgör således även underårigas reninnehav grund för rösträtt. (nej, så är inte förslaget till lagtext utformad. Däremot utgör underårigas renantal grund för rösträtt enligt rennäringslagen) Rösträtten utövas av den underåriges förmyndare, dvs. normalt föräldrarna tillsammans. I praktiken innebär det ingen större praktisk skillnad jämfört med dagens regler. Enligt rennäringslagen utgör den underåriges reninnehav en del av underlaget för en renskötande medlems rösträtt. 
  Förslaget beträffande röstning efter renantal har justerats i förhållande till 59 § 2 rennäringslagen i ytterligare ett hänseende. Det är en följd av att vårt förslag innebär att möjligheten att begränsa enskilda medlemmars renantal inte behöver framgå utav lagen utan i stället bör framgå av byns stadgar. (den nya samebyns makt finns i stadgarna och de kan, som sagt, innehålla allt. Siida-framtidens sameby har löst rösträttsreglerna på ett annat sätt än rennäringslagen och rennäringspolitiska kommittén och framför allt motiverat förslaget till skillnad från vad kommittén har förmått att göra)
  Fjärde stycket i förslaget överensstämmer med 59 § 4 rennäringslagen.

Ombud
Enligt rennäringslagen får en medlems rösträtt utövas genom ombud. Sådant ombud måste vara medlem. Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär ingen större förändring. Det blir dock möjligt för medlems make eller sambo att vara ombud utan att denne är medlem.

Jäv
Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär att bestämmelsen om jäv vid stämman får en delvis annan lydelse än enligt rennäringslagen. Enligt rennäringslagen får en medlem, varken själv eller som ombud för annan, delta i behandlingen av fråga där han har ett väsentligt intresse som strider mot samebyns. Jävsbestämmelsen i lagen om ekonomiska föreningar är mera inskränkt. Enligt den får en medlem inte rösta i fråga om talan mot honom eller hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen. Förbudetgäller således själva omröstningen, inte att delta i diskussioner som föregår röstningen. En utvidgning av jävet i förhållande till rennäringslagen
är dock att medlem inte heller får delta i beslut om att väcka talan mot någon annan eller någon annans skadeståndsansvar eller annan förpliktelse om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan
strida mot föreningens.

Tidpunkt för ordinarie stämma
Enligt lagen om ekonomiska föreningar skall ordinarie föreningsstämma hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Motsvarande bestämmelse saknas i rennäringslagen. Det framstår som lika angeläget för medlemmarna i en sameby som för de i en ekonomisk förening att en stämma hålls inom rimlig tid så att de har möjlighet att utöva sin beslutanderätt.

Årsredovisning och revisionsberättelse
Vid stämman i en ekonomisk förening skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Stämman skall fatta beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning, om hur vinst eller förlust skall disponeras, om ansvarsfrihet för styrelsen och om andra ärenden som följer av lag eller stadgar. Vårt förslag till sameby innebär att de ekonomiska förhållanden kommer att bli de samma som för en ekonomisk förening. Det innebär att samebyn måste tillgodose samma krav
på insyn och kontroll från medlemmar, långivare och det allmänna när det gäller ekonomiska förhållanden som en ekonomisk förening.
  I det sammanhanget är rennäringslagens bestämmelser om förvaltningsberättelse inte tillräckliga. Av propositionen till rennäringslagen (prop. 1971:51 s. 179) framgår att det förutsatts att endast samebyns
medlemmar är intresserade av styrelsens redogörelse för den ekonomiska ställningen och sin förvaltning. Sannolikt bör utomstående, t.ex. långivare och det allmänna, ha intresse av dagens samebyars ekonomiska ställning. Detta behov kommer att understrykas ytterligare, eftersom vi föreslår att medlemmarna inte längre skall ha något personligt betalningsansvar för samebyns skulder samt att begränsningarna för att ta upp lån tas bort.

Extra stämma
Möjligheten för styrelsen, revisorerna eller en minoritet av medlemmarna att få till stånd en extra stämma finns såväl i rennäringslagen som i lagen om ekonomiska föreningar. Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär i sak endast att storleken på den minoritet som kan kräva extra stämma minskar. Enligt rennäringslagen kan en femtedel av samtliga myndiga medlemmar eller det mindre antal som framgår av stadgarna kräva extra stämma. I en ekonomisk förening har en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, den möjligheten. Enligt vår mening finns det inget skäl att bibehålla det strängare kravet i rennäringslagen. Kravet på att det skall vara en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar innebär att det även i vårt förslag endast är de myndiga medlemmarna som räknas.

Motionsrätt och frågerätt
Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar innebär två viktiga nyheter för medlemmarnas möjlighet att verka vid stämman. Det gäller rätten att få ett ärende behandlat vid stämman. Någon sådan rätt finns inte enligt rennäringslagen. (de flesta samebyar har motionsrätt, det borde kommittén ha känt till) Vidare skall styrelsen om det kan ske utan väsentlig nackdel för samebyn, på stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. (denna del finns i samtliga samebyar och är i likhet med motionsrätten ingenting nytt)

Kallelse till stämman
Precis som enligt rennäringslagen innebär förslaget att det är styrelsen som kallar till stämma. Vidare kan länsstyrelsen utfärda sådan kallelse om det av någon anledning inte sker i föreskriven ordning. Den krets som kan begära det hos länsstyrelsen utvidgas dock något, förutom röstberättigad medlem och revisor gäller det även styrelseledamot och verkställande direktör.
  Bestämmelserna om hur kallelse till stämma skall ske är mera omfattande i lagen om ekonomiska föreningar än i rennäringslagen. Samtidigt är det möjligt för en ekonomisk förening att besluta om egna regler för kallelse i sina stadgar. Lagen om ekonomiska föreningar innehåller också regler om vad som händer om kallelse inte skett på rätt sätt. Det innebär att beslut i det ärende där reglerna åsidosatts inte får fattas utan att alla medlemmar som berörs av felet samtycker. Eftersom stämman
är den enda möjligheten för medlemmarna att utöva sin bestämmanderätt i samebyn anser vi att det är lika viktigt för dem som för medlemmarna i en ekonomisk förening att kunna utöva denna rätt under så säkra former som möjligt. (det bör vara möjligt att med stadgar undvika ”säkra former”) Det saknas således skäl att ha avvikande regler för samebyn.

Protokoll och röstlängd
Både i rennäringslagen och lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om röstlängd och protokoll. Reglerna om protokoll är dock mera detaljerade för ekonomiska föreningar. Förutom de beslut som fattas vid stämman skall protokollet innehålla röstlängden och, om
röstning skett, resultatet av denna.

Fullmäktige
En ekonomisk förening får i stadgarna besluta att föreningsstämmans befogenheter helt eller delvis skall utövas av särskilt valda fullmäktige. Rent praktiskt kan det vara en lösning för ekonomiska föreningar med ett mycket stort antal medlemmar, t.ex. konsumentkooperationen. Som vi angett tidigare anser vi dock att det inte är ändamålsenligt att förenkla reglerna för samebyn endast av det skälet att man inte kan tänka sig att vissa bestämmelser kan komma att tillämpas. Mot den bak-grunden bör hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar även omfatta bestämmelserna i 7 kap. 12 § om fullmäktige.



Beslut vid stämman
Bestämmelsen om vad som skall anses utgöra stämmans beslut är olika utformad i lagen om ekonomiska föreningar och i rennäringslagen. Enligt rennäringslagen skall den mening som erhållit det högsta röstetalet gälla som stämmans beslut. I en ekonomisk förening utgörs föreningsstämmans
beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Sannolikt beror skillnaden på att rennäringslagen utformats med 1951 års lag om ekonomiska föreningar som förebild. Där formu-lerades majoritetskravet på samma sätt. 
  Med den formulering som finns i lagen om ekonomiska föreningar framgår klart att det ställs upp ett krav på absolut majoritet. I en situation där det finns mer än två förslag till beslut innebär det att det blir nödvändigt att ställa förslagen mot varandra så att det i den slutliga omröstningen endast finns två förslag kvar. Sannolikt var detta avsikten även med den äldre formuleringen i 1951 års lag (Mallmén, 1989). Vi föreslår att samma regler i denna del skall gälla för samebyn som för ekonomiska föreningar. Det kommer således tydligt framgå att samma ordning gäller även för samebyn.
  En följd av att vi föreslår en hänvisning till reglerna för ekonomiska föreningar är att samebyn i stadgarna kan ställa upp avvikande krav för beslut av stämman. I de fall lagen föreskriver viss kvalificerad majoritet, t.ex. två tredjedelar av de röstande, får avvikelser i stadgarna inte innebära ett lindrigare krav utan endast gå längre än lagens krav. 
  Enligt lagen om ekonomiska föreningar krävs kvalificerad majoritet för att ändra stadgarna. Det innebär att beslutet blir giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är eniga om det. Om det inte är möjligt blir beslutet giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Detta krav är strängare än det i rennäringslagen. Enligt rennäringslagen är det tillräckligt att ett beslut om stadgeändring vid en
stämma biträds av minst två tredjedelar av det på stämman av renskötande medlemmar företrädda röstetalet och, för vissa frågor, flertalet av byns myndiga medlemmar.
  När det gäller förändringar av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till vinst inskränks krävs en ännu större majoritet vid den andra stämman, tre fjärdedelar av de röstande. Om ändringen innebär inskränkning i en medlems rätt att återfå insatser eller att en medlems utträde ur föreningen försvåras och ändringen skall gälla även dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes måste beslutet på den senare stämman biträdas av samtliga röstande.
  Enligt vårt förslag kommer det ekonomiska engagemanget i samebyarna att vara av samma typ som i ekonomiska föreningar. Medlemmarna i samebyn kommer således att ha samma behov av skydd mot att åtagandet alltför enkelt kan öka i omfattning. Enligt vår uppfattning bör det således vara en naturlig följd av samebymedlemmarnas skyldigheter mot samebyn att majoritetskravet är detsamma som i en ekonomisk förening.

Den associationsrättsliga generalklausulen
Enligt lagen om ekonomiska föreningar får stämman inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Motsvarande bestämmelse saknas i rennäringslagen. Sannolikt gäller principen dock redan i dag även samebyarna, eftersom ett stämmobeslut får överklagas om det kränker den enskildes rätt. Genom en hänvisning till reglerna i lagen om ekonomiska föreningar blir det dock tydligt att så är fallet. (kommittén är eller låtsas vara helt okunnig i den här delen. Om samebymajoriteten fattar beslut om att en renägare får ha nio renar, medan en annan får ha 500 renar, är generalklausulen giltig då?) 

Klander av stämmobeslut
Ett beslut av stämman kan enligt lagen om ekonomiska föreningar klandras om det inte tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider mot lagen eller stadgarna. Sådan talan får föras av föreningsmedlemmar, styrelsen, styrelseledamöter eller verkställande direktör. Talan skall föras vid allmän domstol, dvs. i första instans tingsrätten. 
  Enligt rennäringslagen får medlem i samebyn klaga på ett beslut av stämman till länsstyrelsen. Klagorätt föreligger om beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider mot lag eller annan författning eller mot samebyns stadgar. Klagorätt föreligger även om beslutet kränker medlemmens enskilda rätt. Enligt samma bestämmelse får en medlem klaga på styrelsens beslut om att begära in förskott från de renskötande medlemmarna.
  Möjligheten att överklaga styrelsens beslut saknas i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt vårt förslag försvinner konstruktionen med förskott för att täcka samebyns löpande utgifter. Styrelsen i samebyn kommer således inte att vara skyldig att fatta beslut som innebär krav på ekonomiska prestationer från enskilda medlemmar. Enligt vår mening finns det därför inte längre någon grund för att kunna överklaga några beslut av styrelsen.
  När det gäller stämmobeslut finns det tre viktiga skillnader mellan rennäringslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Den ena gäller sättet för att angripa beslutet. Enligt rennäringslagen skall beslutet överklagas till länsstyrelsen, vars beslut sedan kan överklagas till länsrätten. Ett beslut av stämman i en ekonomisk förening angrips genom att man väcker talan mot föreningen vid allmän domstol. Denna skillnad motiverades i förarbetena till rennäringslagen med att det var billigare med ett skriftligt förfarande hos länsstyrelsen samt att ett sådant kunde anses innebära mindre risk för det fortsatta samarbetet inom byn. Det är således inte samebyns offentligrättsliga karaktär som
motiverat denna lösning.
  Enligt vår uppfattning finns det starka skäl som talar för att även stämmobeslut i samebyn skall klandras till allmän domstol. Några stämmobeslut som överklagas rör allmänna föreningsrättsliga frågor, t.ex. likhetsprincipens tillämpning. Det innebär att samma frågor med nuvarande ordning kan komma att avgöras i olika instansordningar, allmän domstol för ekonomiska föreningar respektive statlig förvaltning för samebyn, vilket innebär risk för olikheter i rättstillämpningen. Ett annat skäl är att en medlems angrepp mot stämmobeslut är en tvist mellan två enskilda personer, föreningen/samebyn och medlemmen. För den typen av tvister finns de allmänna domstolarna. Rent principiellt passar således den aktuella typen av tvister bättre i allmän domstol. (jag delar den uppfattningen)
  En nackdel med domstolsförfarandet är, som påpekas i förarbetena, att det kan innebära kostnader. Förfarandet hos länsstyrelsen är i princip skriftligt och enklare än det i domstol. Dessutom riskerar man inte att behöva betala motpartens kostnader om man skulle förlora.
  Kostnaderna skall dock inte enbart ses som en nackdel. När det gäller alla typer av processer brukar man diskutera kostnadernas handlingsdirigerande effekt. Det innebär att den som planerar att starta en
process måste väga det han kan vinna mot de kostnader han riskerar, dels sina egna, dels motpartens om han förlorar. Ett sådant resonemang får till följd att man bara ger sig in på en process som man har chans att vinna och som inte skulle kosta mer än den smakar. Det är uppenbart att saker som inte kostar mycket att utnyttja riskerar att överutnyttjas.
  Det andra argumentet i förarbetena till rennäringslagen för att stämmobeslut skulle överklagas till länsstyrelsen var att det skriftliga förfarandet kunde anses innebära mindre risk för det fortsatta samarbetet inom byn. Enligt vår uppfattning kan resonemanget ifrågasättas. Den grundläggande konflikten bör vara den samma oavsett vilket förfarande som väljs för att slita tvisten. Dessutom är det så att lagstiftningsarbetet under senare år varit inriktat på att öka de muntliga inslagen även inom den statliga förvaltningen för att underlätta för människor att få sin rätt.
  Sammanfattningsvis anser vi således att de skäl som talar för att även stämmobeslut i sameby skall klandras till allmän domstol överväger.
  En annan skillnad är att stämmobeslut i sameby endast kan angripasav medlemmar, alltså inte av styrelsen eller styrelseledamöter. Enligt vårt förslag kan även styrelsen och styrelseledamot klandra stämmobeslut. (trots detta har det förekommit) I och för sig kan man säga att styrelseledamöter normalt är medlemmar och således kan komma till tals även enligt rennäringslagens regler. Men det finns inget krav på att styrelseledamöter skall vara medlemmar. Ett viktig skäl för att styrelsen eller styrelseledamöter bör kunna angripa ett stämmobeslut i egenskap av just styrelse eller styrelseledamot har sin grund i förvaltningsorganens uppbyggnad. Styrelsen skall verkställa stämmans beslut. Det kan hända att stämman fattar ett beslut som på något sätt strider mot lagen eller andra regler. Är beslutet sådant att det inte får fattas ens med samtliga medlemmars samtycke får styrelsen inte verkställa det. Oklarhet beträffande om ett beslut är sådant att det inte får verkställas kan innebära allvarliga konsekvenser för styrelsens arbete och verksamheten i byn. Styrelsen bör därför ha möjlighet att undanröja tveksamheter genom att klandra stämmobeslutet.
  Den tredje skillnaden är att enligt rennäringslagen kan stämmans beslut angripas inte bara om det tillkommit på fel sätt eller strider mot lag utan även om det kränker en enskild medlems rätt. Denna möjlighet saknas i ekonomiska föreningar. Motivet för att beslut skulle kunna angripas om de kränker den enskildes rätt var, enligt förarbetena till rennäringslagen, att besluten direkt påverkar den enskildes ekonomi och att den enskilde i praktiken inte kan undandra sig följderna av majoritetsmissbruk genom att utträda ur samebyn. Ett beslut anses således kränka den enskildes rätt om det åsidosätter hans rätt att åtnjuta lika behandling med övriga medlemmar vid nyttjandet av renskötselrättens befogenheter, t.ex. genom att beslutet otillbörligt gynnar någon eller några medlemmar på de andras bekostnad.
  I det här sammanhanget kan det vara intressant att jämföra med reglerna för förvaltningen av allmänningsskogar som har samma offentligrättsliga inslag som samebyn. Enligt dessa kan delägare som menar att beslut som fattats på delägar- eller allmänningsstämma inte tillkommit i rätt ordning eller strider mot lag eller mot reglementet (allmänningens författning) överklaga beslutet till länsstyrelsen. Inte heller för denna typ av sammanslutning finns således en grund för överklagande som gäller den enskildes rätt.
  Vårt förslag innebär att beslut av samebyns stämma kan klandras på samma sätt som beslut av en ekonomisk förenings stämma. Det medför således att grunden att beslutet kränker den enskildes rätt inte längre skall finnas kvar. Grunden har inte någon direkt anknytning till tvånget att vara medlem i samebyn. Motsvarande tvång gäller för delägarna i allmänningsskogarna utan att det ansetts nödvändigt med en motsvarande klagogrund.
  Den situation som i förarbetena till rennäringslagen anges som motiv för grunden om kränkning av den enskildes rätt är ett brott mot likhetsprincipen. Likhetsprincipen, dvs. att vissa medlemmar inte otillbörligt får gynnas till förfång för andra medlemmar, gäller såväl för samebyar som för ekonomiska föreningar. Trots att motsvarande grund för klander saknas för ekonomiska föreningar kan ett brott mot likhetsprincipen ändå utgöra grund för en klandertalan eftersom beslutet då strider mot
lag. Således anser vi att det saknas skäl att formulera grunderna för när stämmobeslut kan angripas annorlunda i samebyn än i en ekonomisk förening. (jag kan ännu inte uttala mig om likhetsprincipen gäller enligt rennäringslagstiftningen. Ämnet är föremål för processer där utslag ännu inte har meddelats)

Skiljeförfarande
Hänvisningen till lagen om ekonomiska föreningar gör att det blir möjligt för samebyn att i sina stadgar ta in en bestämmelse om att tvister mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller föreningsmedlem skall hänskjutas till skiljemän. Enligt vår uppfattning saknas det skäl att ta bort denna möjlighet. Den kan snarare vara en fördel för samebyn eftersom det kan finnas vissa typer av tvister inom samebyn där det är lämpligt att de som skall avgöra tvisten
har djupgående samisk kunskap om renskötsel och historiska förhållanden.

Generellt sett tycker jag att författningskommentarerna är för långa avseende §§ 21, 22, 23, 24, 27, 29 och 30. Det rör sig, i allmänhet, ändå om kommentarer till befintlig lagstiftning och anpassningen av dem till renskötselns förhållanden. Det mesta av texten borde ha funnits med under lämpliga kapitel i del 1


Revision och särskild granskning

23 § För revision och särskild granskning gäller i tillämpliga delar reglerna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Jag har utelämnat kommitténs författningskommentarer, då det inte finns något, som är kontroversiellt. Om revisionen av samebys räkenskaper sker efter lagen om ekonomiska föreningar eller efter reglerna i annan lagstiftning har inte någon betydelse och behöver inte ens motiveras.

Överskottsutdelning och annan användning av samebyns egendom

24 § För överskottsutdelning och annan användning av samebyns egendom gäller i tillämpliga delar reglerna i 10 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Efter vilka lagregler, som överskott utdelas är inte intressant, varför jag har utelämnat kommitténs författningskommentarer. 


Konkurs och företagsrekonstruktion

25 § Om en sameby är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är samebyn upplöst när konkursen avslutas.
  Om det finns överskott, skall bystämman inom en månad från det att konkursen avslutades förordna ny styrelse, verkställande direktör och revisorer.


26 § Om en sameby försätts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion meddelas för samebyn, skall tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om beslutet, vem som har utsetts till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förvaltningen.
  Under konkursen företräds samebyn som konkursgäldenär av den styrelse och verkställande direktör som finns vid konkursens början. Även under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.
  När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion har upphört, skall tingsrätten genast för registrering underrätta registermyndigheten och i det förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när högre rätt har upphävt ett beslut att försätta samebyn i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion.

Innan jag behandlar kommitténs författningskommentarer i detalj, väljer jag att redovisa en del givna förutsättningar, som rör en sameby eller vad man nu vill kalla den.
  Sameby är, enligt rennäringslagen och enligt kommitténs förslag, någon form av ekonomisk förening. Samebyn är dessutom ett territorium, som finns oberoende av lagstiftning och konkurser. Territoriet innehåller, oberoende av lagstiftning och konkurser, en del resurser, såsom renbete, fisk i sjöarna, jaktbart vilt på markerna, skog för avverkning till olika ändamål m m. Samebyns territitorium innehåller dessutom mark, som ägs av enskilda människor och om dessa enskildas marker övergår till andra ägare på grund av markägarens konkurs eller om markägaren avyttrar marken till någon annan, blir resuserna kvar för utövande av renskötselrätten.
  Efter en vanlig konkurs med underskott blir det ingenting kvar, som de f d delägarna i bolaget/föreningen äger. Efter en konkurs i sameby, enligt rennäringslagen och enligt kommitténs förslag, finns egendom kvar, som en konkursförvaltare inte kan sälja till högstbjudande. Denna ekvation var känd av 1964 års rennäringssakkunniga och förslaget till ”renby”, som var de sakkunnigas benämning, var därför av sådan art att samebyn inte skulle få göra konkurs. Sameby skapades av lagstiftaren och det är således på lagstiftarens ansvar att denna institution inte upphör att existera.

Motsvarande regler saknas i rennäringslagen. De föreslagna reglerna motsvarar de för ekonomiska föreningar utom när det gäller effekterna av att en konkurs avslutas med överskott. (det största problemet uppstår, när konkursen avslutas med underskott, som ju är det vanliga) Vi föreslår att samebyn inte skall upplösas om en konkurs avslutas med överskott. Eftersom samebyn enligt lag måste finnas (enligt rennäringslagen, men inte enligt kommitténs förslag) bör det endast vara möjligt att upplösa den under speciella omständigheter. Motivet för vårt förslag har utvecklats i avsnitt 5.4.1.
  När en sameby försätts i konkurs betyder detta inte att den därigenom upplösts eller att byns organ upphört att existera (menar kommittén verkligen detta?). Organen (däremot inte delägarna (avseende rättigheter), vilket inte överensstämmer med konkurslagens bestämmelser) förlorar dock rätten att befatta sig med de rättigheter och skyldigheter som tillkommer konkursboet. Konkursförvaltaren övertar ansvaret för samebyns förvaltning enligt konkurslagen. (Konkursförvaltaren kan däremot inte överta ansvaret för förvaltningen av renskötselrätten, som ju är samebyns ändamål. Den föreslagna ordningen strider, på ett obestridligt sätt, mot konkurslagens bestämmelser och kommittén har inte redovisat några lösningar ens i avsnitt 5.4.1)


Fusion m.m.

27 § Beträffande fusion mellan samebyar eller mellan sameby och ett helägt dotteraktiebolag gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 12 kap. 1–8 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Genom ett avtal om fusion kan också
  1. en ekonomisk förening (den överlåtande parten) gå upp i en sameby (den övertagande parten), eller
  2. en eller flera ekonomiska föreningar förenas med en eller flera samebyar (de överlåtande parterna) genom att bilda en ny sameby (den övertagande parten).
  Beträffande inlösen av aktier i ett dotteraktiebolag gäller bestämmelserna i 12 kap. 9–13 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Bestämmelsen är så verklighetsfrämmande att jag inte ens har funnit anledning att ta med kommitténs författningskommentarer.


Skadestånd m.m.

28 § I fråga om skyldighet för styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller samebymedlem att ersätta skada som vållats samebyn, medlem eller tredje man och i fråga om talan om sådan ersättning
tillämpas 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Samebyns firma

29 § En samebys firma skall innehålla ordet ”sameby”. I firman får inte ordet ”bolag” eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett sådant sätt som kan leda till missförståndet att ett bolag innehar firman. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i samebyregistret. Registreringen av en samebys firma gäller för hela landet. I övrigt finns bestämmelser om registrering i firmalagen (1974:156).
  Om samebyns firma skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse anges i stadgarna.
  Samebyns styrelse kan anta bifirma. Bestämmelserna i första stycket gäller även bifirma. Uttrycket sameby får dock inte tas in i en bifirma.
  Endast sameby får i sin firma använda uttrycket sameby.
  I fråga om skriftliga handlingar som utfärdas för en sameby gäller 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§§ 28 och 29 innehåller, i allt väsentligt, allmängiltiga regler


Registrering m.m.

30 § Sametinget är registreringsmyndighet för en sameby.
  Registreringsmyndigheten skall för registrering enligt denna lag föra ett samebyregister för hela landet.
  I fråga om förfarandet hos registreringsmyndigheten och verkan av registrering gäller bestämmelserna i 15 kap. 2–5 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Om någon anmälan rörande en sameby inte har kommit in till registreringsmyndigheten under de fem senaste åren, skall registreringsmyndigheten undersöka om samebyn har upphört med sin verksamhet. Detta skall ske genom brev till den i samebyregistret registrerade adressen samt genom kungörelse i ortstidning.
  Om det två månader efter kungörandet enligt föregående stycke inte framgår att verksamhet fortfarande bedrivs inom samebyn, skall registreringsmyndigheten vidta åtgärder i syfte att förvaltningen av renskötselrätten inom samebyns område återupptas. Registreringsmyndigheten
kan i samband med sådana åtgärder avföra samebyn ur registret. Samebyn är därmed upplöst.

Enligt rennäringslagen är respektive länsstyrelse registreringsmyndighet för samebyarna. Vi har tidigare redogjort för våra överväganden kring varför Sametinget bör ha ansvar för att lagens krav på bildande av organisationer som förvaltar renskötselrätten uppfylls. En följd av det ställningstagandet är att Sametinget bör vara registreringsmyndighet motsvarande vad Patent- och registreringsverket är för ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om vad som rent praktiskt skall gälla vid registrering finns i förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar. Motsvarande bestämmelser, t.ex. om registreringsavgifter och vad en anmälan skall innehålla bör meddelas i förordning.
  Rennäringslagen saknar bestämmelser om kungörelse av vad som registreras om sameby eller vilken verkan det skall anses ha gentemot tredje man. Eftersom det även beträffande samebyarna är fråga om ekonomisk verksamhet som inte är av obetydlig omfattning framstår det som en brist att lagstiftningen är otydlig på den punkten. Vårt förslag medför således att registrering av t.ex. vem som har rätt att företräda föreningen skall innebära att det registrerade anses vara känt för tredje man. (jag delar inte kommitténs uppfattning ”om brist i lagstiftningen”, då 48 § rennäringslagen reglerar förhållandet. Däremot är jag inte någon fanatiker, rörande hur man i framtiden löser frågor om registrering)
  De två sista styckena saknar motsvarighet i rennäringslagen. (de två sista styckena är så verklighetsfrämmande att jag inte, av utrymmesskäl, tar med det återstående i författningskommentarerna)


7 kap. Ansvar och överklagande m.m.

1 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet, i strid med bestämmelserna i denna lag,
  1. stänger av flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
  2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
  3. driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
  4. bryter mot 3 kap. 4 § första eller tredje stycket.

Bestämmelsen motsvarar delvis 94 § rennäringslagen. (94 § rennäringslagen är bättre formad än detta förslag. Författningskommentaren är för lång, då det är fråga om tidigare känd lagstiftning rörande renskötsel, varför jag utelämnar den återstående delen av författningskommentarterna)


2 § I fråga om gärningar som är straffbara enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och som på grund av hänvisning i denna lag kan komma i fråga även för sameby gäller i tillämpliga delar 16 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 29 § fjärde stycket
  I fråga om vite i samband med beslut enligt bestämmelser i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som på grund av hänvisning i denna lag gäller även för sameby, gäller bestämmelsen i 16 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Sametinget får meddela föreläggande för sameby att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 13 §. Sådant föreläggande får förenas med vite.

Paragrafen innehåller inte något som behöver vålla diskussion, varför jag inte tar med kommitténs författningskommentarer.


3 § Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
  Beslut om upplåtelse enligt 5 kap. 2 § överklagas dock hos regeringen om beslutet rör annat än samebys renskötselrätt.
  Beslut enligt 5 kap 2 § som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får överklagas endast av sameby.
  I fråga om överklagande av myndighets beslut som genom hänvisning i denna lag fattats med stöd av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar 15 kap. 6 § samma lag.

Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 99 § rennäringslagen. (vilket, nödvändigtvis, inte innebär att det är en bra lösning. I förhållande till rennäringslagen är det, i stort, inte fråga om några förändringar av vikt, varför jag inte har tagit med de återstående författningskommentarerna till denna paragraf)


4 § Myndighets beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte den beslutande myndigheten bestämmer något annat.

Bestämmelsen motsvarar 101 § rennäringslagen. (Denna författningskommentar visar översiktligt paragrafens innehåll, varför jag inte har tagit med det återstående, som kommittén har skrivit)


5 § Länsstyrelsens uppgifter enligt denna lag fullgörs såvitt avser Västernorrlands län av länsstyrelsen i Västerbottens län och såvitt avser Dalarnas och Gävleborgs län av länsstyrelsen i Jämtlands län.

Bestämmelsen överensstämmer med 102 § första stycket rennäringslagen.


6 § I 22 § lagen (2002:xx) om bedrivande av rennäring finns bestämmelser om expediering av beslut som angår många och beräkning av tiden för överklagande av sådana beslut.

Bestämmelsen motsvarar 100 § rennäringslagen..


Övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003, då rennäringslagen (1971:437) upphör att gälla.
2. Beslut om indelning i byområde enligt rennäringslagen (1971:437) eller motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser skall anses som beslut om indelning i byområde enligt denna lag.

Vårt förslag innebär att de gränser som fastställts när de nya reglerna träder i kraft skall fortsätta gälla. Det gäller såväl beslut som fattats med stöd av rennäringslagen och äldre beslut, t.ex. i byordningar. Det bör uttryckligen framgå av övergångsbestämmelserna, eftersom den nuvarande rennäringslagens övergångsbestämmelser fått en sådan lydelse att det är oklart vad som gäller för äldre beslut. (jag uppfattar rennäringslagens övergångsbestämmelser, som klara. Däremot kan ju hänvisning till byordning vara vilseledande)

3. Vad i lag eller annan författning betecknas som områden som blivit anvisade till lapparnas uteslutande begagnande skall i stället avse sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och renbetesfjällen (finns det verkligen lagar eller författningar idag, som använder sig av begreppet ”områden som blivit anvisade till lapparnas uteslutande begagnande?)

Bestämmelsen är samma som punkt 2 i övergångsbestämmelserna till rennäringslagen (1971:437). Syftet med bestämmelsen var att förtydliga att bytet av begrepp mellan renbeteslagen och rennäringslagen inte skulle innebära en inskränkning i förhållande till gällande rätt. Eftersom
renskötselrätten bygger på urminnes hävd och således är beroende av hur den historiskt utövats, bedömer vi att övergångsbestämmelsen alltjämt bör finnas kvar. (häpnadsväckande uttalande!)

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen
.
5. Sameby enligt denna lag skall bildas genom beslut av bystämman i sameby enligt rennäringslagen (1971:437). För sådan stämma skall bestämmelserna i rennäringslagen tillämpas utom såvitt avser reglerna om röstning. Beträffande röstning skall reglerna i 6 kap. 22 § denna lag tillämpas. Samebyn skall registreras enligt reglerna i denna lag inom tre år från det att denna lag trätt i kraft. Har samebyn inom den tiden inte bildats skall Sametinget starta ett förfarande enligt 6 kap. 5–11 §§ denna lag. Sedan den nya samebyn registrerats skall den gamla anses upplöst och samtliga tillgångar och skulder skall anses ha övergått till den nya samebyn

Den föreslagna övergångsbestämmelsen beträffande samebyns bildande innebär att det är medlemmarna i den ursprungliga samebyn som genom beslut på stämma skall bilda den nya samebyn.
(jag har tidigare kommenterat lagförslaget och jag konstaterar nu att Sametinget inte får ta initiativ enligt 6 kap 6 § förrän det har gått tre år sedan lagen träder i kraft)  Det innebär att
det är medlemmarna i den gamla samebyn som skall fatta beslut om hur stadgarna skall formuleras och utse den nya samebyns första styrelse. Det innebär att medlemmarna i den gamla samebyn har ett mycket stort utrymme för att utforma den nya samebyn på ett ändamålsenligt sätt. (inget hindrar medlemmarna i den nuvarande samebyn från att ta initiativ för att skapa en ”öppen sameby” och inget hindrar medlemmarna i den nya samebyn att skapa en ”sluten sameby”. Däremot hindrar rennäringslagen medlemmarna från att skapa en lika sluten sameby, som rennäringspolitiska kommitténs förslag medger.) Det gäller t.ex. frågor om kompletterande ändamålsbestämmelser och hur olika verksamheter skall förhålla sig till varandra inom den nya
samebyn samt vad som skall gälla för den gamla samebyns skulder och tillgångar.
  En sameby i rennäringslagens mening är en ekonomisk sammanslutning för att bedriva renskötsel. Genom att låta medlemmarna i denna utforma den nya samebyn blir renskötselns behov av inflytande över processen tillgodosett.
  Vårt förslag till regler om samebyn innebär att begreppet renskötande medlem avskaffas. Det är dels en följd av att det personliga betalningsansvaret försvinner, dels en följd av att konstruktionen tycks ha
missgynnat kvinnor. I stället anser vi att när röstning skall ske efter renantal (har kvinnor förhålladesvis mycket renar ?) bör var och en rösta för sitt renantal. För att denna förändring
av röstreglerna skall få genomslag direkt föreslår vi att den skall tillämpas vid den stämma där den gamla samebyn beslutar att bilda den nya samebyn.
  Den nya samebyns ändamål enligt vårt förslag är att förvalta renskötselrätten inom sitt område. (inte ens här i författningskommentarerna till övergångsbestämmelserna får jag veta vad det är för uppgift, det att förvalta renskötselrätten. Det som är klart är att styrelsen skall föra protokoll, då den förvaltar denna egendom) Det är således mycket viktigt att den bildas. Samtidigt är det viktigt att medlemmarna i den gamla samebyn får god tid på sig att sätta sig in i vad de nya reglerna kräver och att formulera ändamålsenliga stadgar. Vi anser därför att det är rimligt att processen skall vara avslutad och den nya samebyn registrerad inom tre år.
  För att sätta press på medlemmarna i den gamla samebyn att bilda den nya samebyn föreslår vi att Sametinget skall ta över ansvaret för bildandet om den gamla samebyn inte kunnat slutföra det inom den angivna tiden. (detta kan inte vara korrekt beskrivning av vad den föreslagna lagstiftningen stadgar. Sametinget är inblandat redan i första skedet (6 kap 5 §) Det bör vara en nackdel för medlemmarna i den gamla samebyn, eftersom de då förlorar den totala kontroll över förfarandet
som de annars skulle ha haft. Enligt vår uppfattning måste man dock undvika att ha olika typer av samebyar parallellt under allt för lång tid. Det blir särskilt angeläget att de gamla samebyarna har avvecklats inom en viss tid, eftersom medlemmarna i dessa till skillnad från i de nya har
personligt betalningsansvar för samebyns skulder. (ett märkligt skäl, då samebyarna har funnits i över 30 år utan att det personliga betalningsansvaret har vållat några problem. Man kan ju få uppfattningen att kommittén förväntar sig att samebyarna snabbt försätts i konkurs, av skäl som jag inte redovisar offentligt)

6 . Sameby enligt denna lag skall utge ersättning till medlem i sameby enligt rennäringslagen (1971:437) om förvaltningen av renskötselrätten medför att medlemmen inte längre kan utöva sådan enskild rättighet som före denna lags ikraftträdande utövades med stöd av rennäringslagen
(1971:437).

Bestämmelsen är en följd av att vi föreslår att beskrivningen av renskötselrätten skall ändras så att enskilda samebymedlemmars rättigheter inte framgår direkt av lag. I stället skall samebyns medlemmar genom gemensamma beslut fördela resurserna mellan sig. Denna lagändring
kan strida (”kan strida”, rätt ord är tveklöst ”strider”) mot 2 kap. 18 § regeringsformen om samebyns beslut leder till att medlem som i dag har viss rätt förlorar den.
  Vi anser dock att det är angeläget att samebyn kan fördela sina resurser mellan medlemmarna på ett ändamålsenligt sätt. (för renskötseln, det framgår av lagförslagen) Det är särskilt viktigt mot bakgrund av att vi föreslår att flera samer skall kunna bli medlemmar i samebyn än tidigare. (till skillnad från nuvarande rennäringslag kan det bli mycket färre medlemmar också) För att undvika att vår lösning kommer i konflikt med egendomsskyddet föreslår vi att samebyn skall betala ersättning till den som på grund av samebyns beslut går miste om en enskild rätt som han i egenskap av medlem i samebyn innehaft med stöd av rennäringslagen. (alla medlemmar blir ju av med sin förfoganderätt över den egna egendomen. I själva verket är det fråga om någon form av expropriation, som kommittén uppenbarligen är medveten om).

Om samebyarna skall utge ersättningar till nuvarande medlemmar, när förvaltningen av deras egendom, tvångsvis skall överföras till de nya samebyarna, finns det en uppenbar risk att samebyarna snabbt försätts på obestånd. Vad värre är: Nuvarande rennäringslag anger i 1 § att alla samer har renskötselrätt, d v s egendom. Vidare stadgar den att man inte har tillträde till den om man inte är medlem. Regleringen av medlemskapet finns i 11 §. Redan i 1 § rennäringslagen, finns det inbyggt en egendomsrättslig konflikt. Jag är inte alls säker på att Sverige kan göra sådana inskränkningar i egendomsrätten via lagstiftning, om detta prövas i Europa. De nya samebyarna kan tvingas utge ersättningar till alla, som omfattas av 1 § 1 och 2 stycket rennäringslagen. Är syftet med kommitténs förslag att skapa samebykonkurser och oreda? Förslagen pekar, under alla förhållanden, i den riktningen.



Förslaget till lag om bedrivande av rennäring

Inledande bestämmelse

1 § Verksamheter som bedrivs med stöd av renskötselrätten skall bedrivas så att nyttjade naturresurser uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls och samiska kulturvärden beaktas.

Bestämmelsen uttrycker de tre övergripande mål vi funnit bör finnas för rennäringspolitiken. Våra närmare överväganden kring dessa framgår av kapitel 4.
  Bestämmelsen är en portalparagraf och kan således inte tillämpas direkt. Den är dock viktig för tolkningen av övriga bestämmelser i lagen. Dessa bör tolkas så att de målsättningar som kommer till uttryck i 1 § uppnås.

De kan lätt misstänkas att kommittén har hämtat idén med att reglera bedrivande av rennäringen i en särskild lag från programmet ”Siida-framtidens sameby”. Det troliga är därför att jag inte har några större invändningar mot lagförslagen i den här delen. Jag kan t ex inte finna några principiella fel med denna portalparagraf.


Hänsyn vid utövande av rennäring

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som vid renskötsel skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras
.
Bestämmelsen motsvarar 65 a § andra stycket rennäringslagen.

3 § När rennäring bedrivs skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 2 § lagen (2002:xx) om renskötselrätt, hänsyn tas också till allmänna intressen.
  Renar skall såvitt möjligt hindras från att vistas på marker där det inte är tillåtet. Särskilt skall hänsyn visas för plantskog och aktivt brukad åkermark med växande gröda.
  Den hänsyn som skall visas till allmänna intressen kan aldrig vara så ingripande att pågående markanvändning för rennäring avsevärt försvåras.

I den ömsesidiga hänsynsregeln 3 kap. 2 § lag om renskötselrätt är förhållandet mellan olika civila rättigheter, som renskötselrätten, äganderätten och annan särskild rätt till fast egendom, reglerat. Anvisningen i det nuvarande andra stycket, som anger att renar såvitt möjligt skall hindras från att vålla skada eller olägenhet, faller in under den ömsesidiga hänsynsregeln i 3 kap. 2 § lag om renskötselrätt.
  I den nya bestämmelsen i 3 § lag om bedrivande av rennäring regleras den hänsyn som skall tas till andra allmänna intressen i samband med att rennäring bedrivs. Den överensstämmer med vad som gäller för skogsbruk enligt skogsvårdslagen. Angivandet av allmänna intressen är bara ett förtydligande av vad som gäller i dag.
  De anvisningar som ges i den nuvarande bestämmelsen om flyttning av renar omfattas av den allmänna hänsyn som den som bedriver rennäring skall visa enligt första stycket i vårt förslag.
  I det nya andra stycket finns en uttrycklig bestämmelse om att renar såvitt möjligt skall hindras från att vistas på marker där det inte är tillåtet. Ett av skälen för att ha kvar en bestämmelse om detta har vi
utvecklat i den allmänna motiveringen i avsnitt 6.3. Det andra skälet till att det bör finnas en sådan bestämmelse är att det gör det tydligare att tillsynsmyndigheten kan ingripa i en situation där renar finns på platser där det inte är tillåtet. Se vidare angående skälet för att tillsynsmyndigheten bör ha en sådan möjlighet i avsnitt 7.3.
  Tillägget om särskild hänsyn för plantskog och åkermark syftar till att markera att denna mark är särskilt skadekänslig och att det därför finns särskild anledning att iaktta hänsyn när rennäring bedrivs på eller i närheten av sådan mark. Skyddet för aktivt brukad åkermark med växande gröda tar sikte på skydd för sådan mark under såväl sommar-som vinterhalvåret, däremot inte på åkermark som ligger i träda.
  I det nya tredje stycket erinras om att den hänsyn, som kan åläggas rennäringen enligt denna bestämmelse, aldrig kan vara så långtgående att pågående markanvändning för rennäring avsevärt försvåras. Detta överensstämmer med det egendomsskydd som rennäringen omfattas av enligt 2 kap. 18 § regeringsformen. (mina kommentarer finns under förslag till renskötsellag) Motsvarande begränsning finns i skogsvårdslagen när det gäller kravet på hänsyn till rennäringen vid bedrivande av skogsbruk.


Betesmarksredovisning

4 § För varje sameby skall det finnas en redovisning som anger tillståndet för betesmarkerna och vilka natur- och kulturmiljövärden som finns inom området.
  Redovisningen skall upprättas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från första stycket.

Bestämmelsen saknar motsvarighet i rennäringslagen. Syftet med bestämmelsen är att ge myndigheterna ett instrument för tillsynen av att förvaltningen av betesresursen når upp till de mål som finns. Vår motivering till detta framgår av avsnitt 7.3.5.
  I avsnitt 4.4 har vi redogjort för Sametingets förslag att samebyarna skall upprätta miljöprogram. Sådana skulle vara ett naturligt underlag för en betesmarksredovisning enligt denna bestämmelse.
  Av bestämmelsen framgår att närmare bestämmelser om redovisningen skall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Detta kan bl.a. avse vilken tidsperiod som skall avses med
redovisningen och hur ofta den skall uppdateras.


Renmärken och renmärkesregister

5 § Ren som förs på bete med stöd av renskötselrätten skall vara märkt på ett sådant sätt att det framgår vem som äger renen.
  Anträffas inom samebyns betesområde omärkt ren och framgår det
inte vem som är ägare tillfaller renen samebyn.
  Anträffas inom betesområdet ren med förfalskat, förstört eller okänt märke eller med märke som inte är rätt utformat, skall renen tas om hand av samebyn. Den som inom två år från omhändertagandet styrker sig vara ägare till renen har rätt att av byn få ut renen eller ersättning för dess slaktvärde med avdrag för byns kostnader för renen.
  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Sametinget får
meddela föreskrifter om märkning av ren och renmärken.

6 § Sametinget skall för att uppfylla syftet i 5 § första stycket föra register över renmärken (renmärkesregister). Sametinget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. Registret skall innehålla renmärket, det område där märket får användas, märkesinnehavarens namn, personnummer och adress.
  Renmärke får registreras endast om det tydligt skiljer sig från annat giltigt märke som får användas på renar med vilka sökandens renar kan sammanblandas.
  Registrerat renmärke skall avlysas om märket under tio år inte använts vid renmärkning. Uppgifter om renmärket i registret skall då genast gallras.
  Är två eller flera registrerade renmärken helt lika eller så lika att de lätt kan förväxlas eller genom ändring komma att överensstämma med varandra, kan Sametinget på ansökan av sameby eller märkeshavare för vilken likheten medför olägenhet förordna att något eller några av märkena skall avlysas eller ändras. Uppgifter om renmärket i registret skall gallras senast tio år efter beslutet om avlysning.

Bestämmelserna är i väsentlig utsträckning förenklade i förhållande till de regler som gäller enligt rennäringslagen. (att föra ihop lagtext från flera paragrafer till en, innebär knappast att det heter ”i väsentlig utsträckning förenklade”. Om det är fråga om avreglering borde förslaget vara att Sametinget beslutar om renmärken) Våra överväganden beträffande renmärken och registret framgår av avsnitt 7.5.5. Vi föreslår att Sametinget skall ta över handläggningen av ärendena från länsstyrelsen och rätten att meddela föreskrifter från Statens jordbruksverk.
  Renmärkesregistret innehåller, och kommer även enligt vårt förslag, att innehålla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Registret förs av länsstyrelsen med stöd av rennäringslagen. De närmare föreskrifterna för registret, t.ex. vilka uppgifter som skall registreras och att det skall finnas ett namnregister över märkesinnehavarna, har meddelats av Statens jordbruksverk. Den behandling av personuppgifter som sker i renmärkesregistret har påbörjats före den 24 oktober
1998. Det innebär enligt övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen att den lagen började gälla för behandlingen den 1 oktober 2001. Personuppgiftslagen är sekundär i förhållande till lagar eller förordningar som innehåller avvikelser från lagen. Avvikelser kan således inte finnas i myndigheters föreskrifter. Personuppgiftslagen tillåter dock att en allmänt hållen lagregel om att personuppgift skall registreras preciseras i föreskrifter.
  Enligt rennäringslagen skall ett renmärke avlysas om innehavaren inte längre har rätt att ha renar i samebyn. Det tillämpas bl.a. när en koncessionshavares tillstånd till renskötsel och därmed hans rätt att ha renar upphört. Enligt vårt förslag finns inte den grunden för avlysning kvar. Den renskötsel som bedrivs av någon som inte har rätt att ha renar, t.ex. en koncessionshavare som förlorat sin koncession, är otillåten. Det förhållandet kan enligt vårt förslag angripas t.ex. med ett föreläggande vid vite att upphöra med renskötseln. Detta har inget omedelbart samband med frågan om renmärket skall fortsätta att vara registrerat eller inte. Enligt vår uppfattning kan det vara en fördel att ett
renmärke som används för otillåten renskötsel förblir registrerat tills renskötseln upphört. På så sätt kan risken för att ett förväxlingsbart märke, som används för tillåten renskötsel, registreras minimeras.
  Vi föreslår att det skall gälla olika regler om gallring vid avlysning beroende på grunden för beslutet. Om avlysning sker på grund av att märket inte använts vid renmärkning under tio år ligger redan i det ett antagande om att det inte finns några renar med det märket. Gallring kan således ske genast. Sker avlysning däremot på grund av att märket är förväxlingsbart kan det finnas renar med märket. Uppgifterna i registret om märket bör därför finnas kvar tills det inte längre finns renar med märket.


Renräkning och renlängd

7 § Räkning av samebys renar skall ske årligen vid ungefär samma tidpunkt. Om sameby begär det, kan Sametinget medge att räkningen får ske med större tidsmellanrum.
  En sameby skall underrätta Sametinget om tid och plats för byns renräkning. Sametinget kan utse någon att närvara vid renräkningen. Finns anledning anta att samebyn inte följt meddelade föreskrifter, kan Sametinget besluta om kompletterande renräkning.
  Den som av Sametinget förordnats att närvara vid renräkningen har rätt att få tillträde till område och anläggningar där renar hålls samt rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för att fullgöra uppdraget..


8 § På grundval av renräkning enligt 7 § första stycket skall renlängd upprättas.
  I renlängden skall tas upp ägarna till de renar som hålls på byns betesområde och det räknade eller uppskattade antalet renar för varje ägare.
  Bystämman fastställer renlängden och beslutar om rättelse i den.

Bestämmelserna motsvarar 66–68 §§ rennäringslagen. I avsnitt 7.3.5. redogör vi för de allmänna intressen av renräkning som är grund för att vi föreslår att detta fortfarande skall regleras i lag.
  Vi föreslår inte någon motsvarighet till rennäringslagens bestämmelser om att medlem kan begära att länsstyrelsen skall förordna om extra renräkning. Möjligheten tycks knappast ha används. (jodå!) Vidare anser vi att det är en onödig detaljreglering av samebyns verksamhet. Visserligen kan uppgifterna i renlängden ha stor betydelse, t.ex. när det gäller röstning vid stämma och fördelning av kostnader eller ersättningar. I dessa situationer är det dock inte omöjligt att bortse från renlängden
om det skulle visa sig att den är felaktig. Samebyn kan t.ex. i sina stadgar ta in bestämmelser om hur en sådan situation skall hanteras.
  Vårt förslag innehåller inte heller någon bestämmelse om att kostnaden för renräkningen är en gemensam utgift för samebyn. Enligt vårt förslag om samebyns verksamhet och organisation är det tänkbart att en sameby organiserar sig så att det inte är samebyn i sin helhet som bedriver renskötsel. Eftersom den interna organisationen enligt vårt förslag i stort sett beslutas av samebyn själv är det inte möjligt att i lagen bestämma vissa kostnaders karaktär. (det finns väl inget som hindrar en sameby att i stadgarna ange att renräkning är en gemensam avgift för hela samebyn)

Rennäringsregister

9 § Sametinget skall med renlängden som underlag föra ett rennäringsregister. Syftet med registret är att använda uppgifterna vid handläggning av ärenden som rör rennäringen, för statistiska ändamål och för planering som rör rennäringen. Sametinget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret.
  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Sametinget får meddela närmare föreskrifter om användningen av renlängd som underlag för ett rennäringsregister och om skyldighet att lämna renlängden och andra uppgifter om renskötseln av betydelse för registret till Sametinget.

Enligt 68 § rennäringslagen får regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddela närmare föreskrifter om användningen av renlängd som underlag för ett företagsregister och om skyldighet att lämna renlängden och andra uppgifter om renskötseln till den myndighet som för registret. I rennäringsförordningen finns bestämmelser om företagsregistret. Registret skall föras av och förvaras hos Statens jordbruksverk. Uppgifterna får användas vid handläggning av frågor
enligt rennäringslagen och rennäringsförordningen samt om stöd, för statistiska ändamål och för planering som rör rennäringen.
  I kapitel 9 föreslår vi att Sametinget skall vara central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Det medför enligt vår uppfattning att det är Sametinget som bör ha ansvar för registret och för de närmare föreskrifter som krävs. I praktiken innebär vårt förslag ingen annan ändring i förhållande till rennäringslagen. Vi föreslår dock att registret skall kallas rennäringsregister, eftersom begreppet företag upplevs som oklart bl.a. av rennäringens utövare. (ändå har kommittén använt sig av begreppet, utan att förklara vad som avses)
  Registret innehåller och kommer att innehålla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).


Främmande renar

10 § Om främmande renar kommit in på samebys betesområde, skall de skiljas ut så snart det kan ske. Underrättelse om tid och plats för skiljningen skall i god tid dessförinnan lämnas till sameby till vilken
renarna kan antagas höra. Sådan sameby är skyldig att avdela den arbetspersonal som behövs för skiljningen och för att återföra renarna.
  Uteblir sameby som underrättats om skiljning och kan renarna inte återföras utan väsentlig olägenhet, får den by som ombesörjer skiljningen låta slakta renarna och försälja dem för ägarnas räkning.
  Om inte annat avtalats, är den by till vilken renarna hör skyldig att utge ersättning för kostnaden för renarnas omhändertagande samt återförande eller slakt och försäljning.

Bestämmelsen motsvarar 70 § rennäringslagen. Vi föreslår dock vissa språkliga justeringar.
  Bestämmelsen rör ett civilrättsligt förhållande, nämligen samebyarnas skyldigheter gentemot varandra när renar blandats samman. Vi har således övervägt om bestämmelsen bör placeras i lagen om renskötselrätt. I lagen om renskötselrätt regleras i första hand renskötselrätten, dvs. en särskild rätt till fast egendom. Vi anser därför att bestämmelsen bättre passar i lagen om bedrivande av rennäring.
  Vid rennäringslagens tillkomst ansågs ett av de största problemen för den moderna renskötseln vara den rikliga förekomsten av främmande renar, dvs. renar som uppehöll sig utanför den egna byns betesmarker. Så länge renarna befann sig utanför ägarens räckhåll kunde inte kalvarna märkas och renarnas tamhetsgrad minskade med tiden så att de till slut blev mer eller mindre förvildade. Även för den by inom vars betesområde strövrenarna uppehöll sig ansågs de medföra problem genom att tära på betesmarkerna, försvåra hopsamlingen av byns egna renar och lätt dra dem med sig på nya strövningar. En lösning på problemen ansågs vara att renarna ofta skulle samlas ihop och att de främmande renarna skiljas ut. (prop. 1971:51 s. 188)
  För att komma till rätta med de problem som de främmande renarna gav upphov till ansågs det nödvändigt att ge värdbyarna långtgående befogenheter att förfoga över renarna. I första hand skulle värdbyn försöka återföra renarna till sin hemby. I många fall, särskilt när det var fråga om renar som vid vårflyttning lämnats kvar på vinterbeteslanden, ansågs det dock i praktiken omöjligt att ordna med ett återförande. Värdbyn borde då vara berättigad att slakta renarna och försälja dem
för ägarnas räkning. (prop. 1971:51 s. 188f)
  Ersättningen till värdbyn bör motsvara värdbyns kostnader för nödigt arbete med renarna samt gottgörelse för utlägg, exempelvis för resor. Hur stor del av kostnaderna för renarnas hopsamlande som skall kunna tas ut av hembyarna måste bli beroende av omständigheterna i varje särskilt fall. Ofta medför samlingen nytta också för värdbyn. I förarbetena ansågs att det kunde var lämpligt att ingå avtal t.ex. avseende normer för beräkning av ersättningsbeloppens storlek i dessa frågor för att minska risken för tvister mellan byarna. (prop. 1971:51 s. 189)


Koncessionsrenskötsel

11 § Den som är same kan få tillstånd (koncession) att driva renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där renskötsel av ålder förekommer under hela året. Koncession innefattar rätt för koncessionshavaren att driva renskötseln även med skötesrenar som tillhör
  1. den som äger eller brukar jordbruksfastighet, vilken helt eller delvis är belägen inom den del av länet där koncessionsrenskötsel får bedrivas, om denne är bosatt på fastigheten eller inom Norrbottens län,
  2. den som tidigare har haft koncession inom området, om denne är bosatt inom Norrbottens län och inte har övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete,
  3. make, hemmavarande barn, efterlevande make eller efterlevande underårigt barn till koncessionshavare eller till sådan under 2 angiven förutvarande koncessionshavare som vid tidpunkten för dödsfallet ägde skötesrenar, om denne är bosatt inom Norrbottens län.
  Koncession får lämnas endast om fortsatt renskötsel inom området är till övervägande nytta för orten och endast om den som söker koncession kan antas komma att driva renskötseln på ett ändamålsenligt
sätt.
  Koncession meddelas för viss tid, högst 10 år.

Enligt vårt förslag utökas den möjliga kretsen av skötesrenägare något. Motivet för detta framgår av avsnitt 7.4.4.
  Vi föreslår att även make och hemmavarande barn till koncessionshavaren skall finnas med i uppräkningen. Det är en följd av att vi föreslår att begreppet renskötande medlem skall avskaffas. Koncessionshavaren är enligt rennäringslagen renskötande medlem. Det innebär att hans renskötsel bedrivs dels med egna renar, dels med sitt husfolks renar. Makens och barnens renar ingår således enligt dagens rennäringslag i koncessionshavarens renantal.
  Om begreppet renskötande medlem avskaffas utan att punkten 3 förändras skulle koncessionshavarens make och barn inte längre kunna ha renar. En sådan försämring av koncessionshavarens familjs ställning är inte önskvärd.


12 § Fråga om koncession prövas av länsstyrelsen.
Rennäring är en samisk näring, varför frågan givetvis skall prövas av Sametinget         


13 § Beslut om att bevilja koncession skall ange
  1. koncessionsområdet,
  2. flyttningsvägs sträckning,
  3. det högsta antal renar som varje koncessionshavare får hålla inom området och det högsta antal skötesrenar som han får ta emot,
  4. om koncessionshavare har rätt att anlägga stängsel, uppföra byggnader och taga virke inom koncessionsområdet,
  5. de villkor som skall gälla för förhållandet mellan koncessionshavare och skötesrenägare,
  6. övriga villkor för renskötseln.
  Koncessionshavare får ha högst trettio renar i vinterhjorden från varje hushåll. Länsstyrelsen kan, om det föreligger särskilda skäl, medge att koncessionshavare får ha fler än trettio renar i vinterhjorden från varje hushåll.
  Länsstyrelsen skall samråda med Sametinget innan beslut om kon-cessionsområdet
fattas.

Vårt förslag innebär att lagen inte längre ställer upp krav på att koncessionsrenskötseln skall bedrivas i någon särskild form. Våra motiv för detta framgår av avsnitt 7.4.4. Det medför att vårt förslag inte innehåller någon bestämmelse som motsvarar 86 § rennäringslagen. I stället kommer de regler att gälla som i allmänhet gäller för den organisationsform koncessionshavaren och skötesrenägarna valt. Vi föreslår i stället att länsstyrelsen i sitt beslut om koncession skall meddela villkor för förhållandet mellan koncessionshavare och skötesrenägare. (att förstärka länsstyrelsens beslutsrätt innebär inte något annat än att feodalismen förstärks. Redan idag är samer gisslan i koncessionssystemet. Jfr med lösningarna i Siida-framtidens sameby.)
  Vårt förslag motsvarar delvis 88 § rennäringslagen. Vissa språkliga ändringar har dock gjorts. Förslaget innebär dock att beslut om koncession skall innehålla en ny typ av villkor som reglerar organisationen av renskötseln inom koncessionsområdet. Vidare innehåller förslaget en möjlighet att utöka antalet skötesrenar per hushåll. (detta är exakt vad länsstyrelsen i Norrbotten vill och det drabbar givetvis koncessionshavaren, som ju är same) Våra motiv för den ändringen framgår av avsnitt 7.4.4.
  Vi föreslår också att länsstyrelsen skall samråda (snyggt ord) med Sametinget innan beslut fattas om koncessionsområdets storlek. Vi utvecklar detta närmare i avsnitt 7.4.4.
  Förslaget att beslut om koncession skall innehålla villkor om organisationen kan vid en första anblick framstå som svårt att tillämpa. Utifrån dagens förhållanden är det naturligt för skötesrenägarna inom ett koncessionsområde att organisera sig för att bedriva det gemensamma arbetet. Det gällde även innan rennäringslagens tvång på att ingå i en sameby infördes för koncessionsrenskötseln. Mot den bakgrunden framstår det som sannolikt att de flesta koncessionssamebyar ombildas till ekonomiska föreningar om tvånget att vara sameby tas bort. I den situationen blir det tillräckligt för länsstyrelsen att i beslutet ange att renskötseln i koncessionsområdet skall bedrivas inom den ekonomiska
föreningen samt meddela vissa villkor för att garantera koncessionshavarens inflytande. (utvecklingen inom koncessionsområdet är nog att även de som inte är samer, kommer att ansöka om att registreras i den samiska röstlängden. Det lär inte vara svårt att bli upptagen där. Innan Sametingets röstlängd upprättades var det svårt att bli betraktad som same och därmed var det svårt att bli koncessionshavare. När det gäller den här frågan kan det t o m vara nödvändigt att Sametinget tar en principdiskussion om koncessionsrenskötselns vara eller icke vara. När det gäller Muonio är det i stället nödvändigt att Sametinget agerar kraftfullt för att göra byn till en skogssameby (jfr Siida-framtidens sameby. Rennäringspolitiska kommitténs förslag påskyndar ju att en ordentlig samisk diskussion i ämnet genomförs. Det är självklart så att koncessionsrenskötseln belastar värdefull betesmark för skogs- och fjällrenskötseln)
  En avvikelse mot dagens förhållanden är att förslaget innebär att skötesrenägarna inte kommer att vara tvungna att vara medlemmar i en organisation av renägare. Skötesrenägaren har trots det med stöd av lagen rätt att, i mån av plats, mot betalning ha sina renar hos koncessionshavaren. Det kan upplevas som en nackdel för renskötseln i området, eftersom en sådan renägare inte kan tvingas delta i det gemensamma arbetet. Det kan dock kompenseras genom att den som inte deltar i arbetet måste betala en högre sköteslega. Inte heller med rennäringslagens regler finns det några effektiva medel för att tvinga en skötesrenägare att bidra med arbete, eftersom medlemskapet i koncessionssamebyn
följer automatiskt av lag. Enligt vår uppfattning bör dock en skötesrenägare ha mer att förlora än att vinna på att stå utanför den ekonomiska förening där renskötseln bedrivs. Står han utanför har han
ingen möjlighet att påverka skötseln av renarna och organisationens verksamhet genom att t.ex. rösta på stämman.
  Att bilda en ekonomisk förening för renskötseln kommer inte att vara den enda tänkbara lösningen. Ett annat alternativ är att koncessionhavaren och skötesrenägarna inom ett koncessionsområde föredrar
bolagsform. Det kan påverka länsstyrelsens beslut om koncession på så sätt att det kommer att innehålla ett villkor om att renskötseln skall bedrivas av koncessionshavaren som anställd av eller uppdragstagare till bolaget.
  För att övergången från samebyar till andra organisationsformer skall gå så smidigt som möjligt bör det ske i samband med att nya beslut om koncession meddelas. Det medför att det är medlemmarna i
koncessionssamebyarna som får det huvudsakliga ansvaret för att utveckla ändamålsenliga lösningar för verksamheten inom sitt område.


14 § Har förutsättningarna för koncessionen ändrats, kan länsstyrelsen återkalla koncessionen eller besluta om nya villkor.

Vårt förslag motsvarar 89 § fjärde stycket rennäringslagen. Övriga delar av 89 § rennäringslagen behandlar sanktionsmöjligheter mot koncessionshavare och skötesrenägare. Enligt vårt förslag regleras detta tillsammans med övriga sanktionsmöjligheter i 18 §.


Skyldighet att samla renar

15 § Samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om polismyndighet eller kronofogdemyndighet begär det. Koncessionshavare har motsvarande skyldighet beträffande renar som han får hålla inom
koncessionsområde.
  Myndigheten kan låta verkställa åtgärden på den ansvariges bekostnad om skyldigheten inte fullgörs.

Bestämmelsen överensstämmer med 96 § rennäringslagen. Den är dock justerad eftersom vi inte förutsätter att koncessionsrenskötsel måste bedrivas i viss form.
  Praktiska situationer när det kan bli aktuellt att samla ihop renarna för polismyndighetens eller kronofogdemyndighetens räkning är t.ex. för att kunna genomför förundersökning i fråga om renstöld eller för att verkställa utmätning mot enskild renägare.


Tillsyn

16 § Sametinget utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2–5, 7 och 8 §§ och med stöd av dessa meddelade föreskrifter.
  Länsstyrelsen utövar tillsyn över att regler och meddelade villkor för koncessionsrenskötseln följs.

17 § Som ett led i tillsynen över förvaltningen av betesresursen skall Sametinget bestämma det högsta antal renar som får hållas på bete inom samebys betesområde.

Reglerna i vårt förslag till lag om bedrivande av rennäring ger upphov till en rad tillsynsuppgifter för att syftet med dem skall uppnås. Det gäller tillsyn över att den hänsyn som beskrivs i 2 och 3 §§ tas, att betsmarksredovisning lämnas, att renar är märkta, att renräkning görs, att renlängd upprättas och att regler och villkor för koncessionsrenskötseln följs.
  När det gäller märkning av renar följer direkt av bestämmelsernas konstruktion att det är Sametinget som har ansvaret för kontrollen av att reglerna följs. Beträffande koncessionsrenskötseln är det lika naturligt att tillsynen utövas av länsstyrelsen, eftersom det är beslutsmyndigheten. (det är helt otidsenligt att länsstyrelsen utövar tillsyn och är beslutsmyndighet över en samisk näring. I år är det 2002 och inte 1902)
  Övriga uppgifter hänger i stort sett samman. De är alla olika aspekter av att se till att rennäringen lever upp till de mål om ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt hållbar rennäring som ställts upp. Våra överväganden beträffande denna tillsyn framgår av avsnitt 9.5.3.
  Bestämmelsen i 17 § motsvarar 15 § andra stycket rennäringslagen. Våra överväganden kring tillsynen över nyttjandet av betesresursen framgår av avsnitt 7.3.5.



Föreläggande och vite

18 § Länsstyrelsen och Sametinget får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.
  Ett föreläggande eller förbud får meddelas sedan det har visat sig att myndighetens råd inte har följts. I brådskande fall, eller när det annars finns särskilda skäl, får dock ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart.
  Förelägganden och förbud kan förenas med vite.
  Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får beslutsmyndigheten besluta att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad.
  Följer koncessionshavare eller ägare av skötesren inte föreläggande att minska sitt renantal får länsstyrelsen besluta om slakt och försäljning av de övertaliga renarna. Kostnaden för slakten och försäljningen skall tas ut ur köpeskillingen medan återstoden av köpeskillingen tillfaller renarnas ägare. Detsamma gäller om tidigare koncessionshavare inte följer ett föreläggande om att avveckla sitt reninnehav.

Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i rennäringslagen. Rennäringslagen innehåller dock bestämmelser som för flera olika typer av beslut innebär rätt att meddela förelägganden och förena dessa med vite.
  Möjligheten att meddela förelägganden, med eller utan vite, är ett medel för att göra tillsynen av att lagen följs effektiv. I vårt förslag till lag om bedrivande av rennäring har vi samlat de bestämmelser som bör finnas för att miljöhänsyn och andra allmänna intressen skall kunna beaktas gentemot verksamheter som bedrivs med stöd av renskötselrätten. För tillsynen av att dessa bestämmelser följs bör det finnas en generell möjlighet för beslutsmyndigheten att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
  Andra stycket i förslaget har samma ordalydelse som 65 a § fjärde stycket rennäringslagen. Vi anser att det är en lämplig formulering, eftersom den ger uttryck för att myndigheten i första hand skall försöka lösa ett problem på frivillig väg och först, sedan detta misslyckats, använda föreläggnaden, med eller utan vite.
  Vårt förslag innehåller en särskild sanktionsmöjlighet gentemot koncessionsrenskötsel. Där finns en möjlighet att tillämpa tvångsslakt om koncessionshavare, f.d. koncessionshavare eller skötesrenägare inte följer ett föreläggande om att minska sitt renantal. Möjligheten finns i dag beträffande koncessionshavare och skötesrenägare i 89 § rennäringslagen. Det är en följd av att koncessionsrenskötseln bedrivs på grund av ett offentligrättsligt tillstånd. Det finns således ett behov av att myndigheten kan se till att den bedrivs enligt sina villkor så att den inte medför olägenheter för andra intressen i området.
  Vårt förslag innehåller också en förändring som innebär att länsstyrelsen kan ingripa även mot den som inte längre är koncessionshavare på grund av att hans koncession återkallats eller upphört. Rennäringslagens nuvarande lydelse har tolkats så att detta inte är möjligt eftersom bestämmelserna om föreläggande vid vite och tvångsslakt riktar sig till koncessionshavare, ägare av skötesrenar och samebyn. (helt okunnigt !)


Ansvar, överklagande m.m.

19 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 2 § om inte föreläggandet eller förbudet förenats med vite.

Vårt förslag motsvarar 94 § 4 rennäringslagen. Det innebär att straff  kan dömas ut för den som bryter mot ett föreläggande eller förbud som meddelats med hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Det förutsätter dock att föreläggandet eller förbudet inte förenats med vite. Denna inskränkning är en följd av att vite ibland anses vara likartat med straffpåföljd och att man vill undvika att dessa dubbleras. En liknande straffbestämmelse finns för skogsbrukets del i skogsvårdslagen.
  I rennäringslagen finns straffbestämmelserna i 94 och 95 §§. I 7 kap. 1 § förslag till lag om renskötselrätt har vi föreslagit att vissa beteenden som avser ofredande av ren och intrång i renskötselrätten alltjämt skall vara kriminaliserade. Dessa bestämmelser motsvarar 94 § 1–3 och 9 rennäringslagen. I specialmotiveringen till bestämmelsen har vi redogjort för varför vi anser att vissa av de straffsanktionerade beteendena i 95 § rennäringslagen inte längre bör vara kriminaliserade.
  I 94 § 5–8 rennäringslagen finns straffbestämmelser som gäller renmärken. Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
  1. använder registrerat renmärke i annan sameby än som anges i registreringsbeslutet,
  2. vid märkning av egna renar använder märke som inte är registrerat för honom,
  3. utför ommärkning eller avbrottsmärkning i strid mot lagen, eller
  4. märker renkalvar i strid med lagen.
  Är det otillåtna förfarandet en del i ett brott som straffas enligt brottsbalken, t.ex. stöld eller häleri, skall dock de bestämmelserna tillämpas i första hand.
  Vårt förslag innebär att inget av de straffbelagda beteendena längre kommer att regleras i lag. Redan av det skälet bör straffbestämmelsen tas bort.
  Rent allmänt kan man vidare säga att kriminalisering som en metod för att söka hindra överträdelser av olika normer i samhället bör användas med försiktighet för att straffhotet inte skall förlora den tyngd det är avsett att ha. Om märkning sker i strid med gällande regler med uppsåt att tillägna sig renen eller att försvåra ett återställande av den till den rätte ägaren bör gärningen regelmässigt vara att bedöma som stöld respektive häleri. Om det inte förekommit något tillägnelseuppsåt eller
om gärningsmannen inte haft kännedom om att renen frånhänts annan genom brott föreligger inte något brott i brottsbalkens mening. Då kan man å andra sidan ifrågasätta om förfarandet överhuvudtaget bör vara straffbart. Beträffande situationen att någon av oaktsamhet förfarit på
något av de sätt som anges i bestämmelsen kan det starkt ifrågasättas om sådana beteenden har tillräckligt straffvärde för att en kriminalisering skall vara nödvändig.
  I 95 § rennäringslagen stadgas bl.a. att medlem i sameby som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid renräkning eller vid upprättande av renlängd döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. I propositionen till rennäringslagen konstaterades att sådana gärningar normalt ofta bör innefatta brott som är att bedöma enligt brottsbalken och då bör den balken tillämpas (prop. 1971:51 s. 209). Propositionen utvecklar dock inte närmare varför även sådan fall som inte omfattas av brottsbalken bör vara kriminaliserade och vilka typer av gärningar det skulle kunna vara frågan om. Detta utvecklas inte heller i det betänkande som låg till grund för propositionen
(SOU 1968:16 s. 243).
  Mot bakgrund av vad vi ovan anfört om att undvika allt för omfattande kriminalisering, anser vi att de beteenden vid renräkning och upprättande av renlängd som eventuellt kan vara att bedöma enligt 95 § rennäringslagen inte har ett sådan straffvärde att kriminalisering bör finnas kvar. Vi föreslår således inte någon bestämmelse som motsvarar den aktuella.


20 § Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut att bevilja registrering av renmärke får dock inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bestämmelsen motsvarar 99 § rennäringslagen. Eftersom vårt förslag innebär att Sametinget skall överta myndighetsuppgifter från länsstyrelsen framgår det av bestämmelsen att även Sametingets beslut kan överklagas.
  Formuleringen av bestämmelsen innebär att polismyndighets eller kronofogdemyndighetens beslut om att samla en renhjord med stöd av 15 § förslaget till lag om bedrivande rennäring inte omfattas. Detsamma gäller enligt rennäringslagen, 96 § andra stycket jämfört med 99 § rennäringslagen..


21 § Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte respektive myndighet bestämmer något annat.

Bestämmelsen motsvarar 101 § rennäringslagen. Vårt förslag innebär dock att det införs en möjlighet för beslutsmyndigheten att för ett enskilt beslut bestämma att det inte skall gälla förrän det vunnit laga
kraft. De principiella diskussionerna kring denna lösning framgår av specialmotiveringen till 7 kap. 4 § förslag till lag om renskötselrätt.
  Vidare innebär det att vårt förslag inte innehåller något om att länsrätten har möjlighet att meddela inhibition. Denna möjlighet framgår redan av 28 § förvaltningsprocesslagen. Enligt vår uppfattning är det således överflödigt att reglera det här.


22 § Angår ett beslut som länsstyrelse eller Sametinget meddelar enligt denna lag så många att en kopia av beslutet inte lämpligen kan tillställas var och en av dem, skall beslutet sändas till samebyns styrelse, som skall hålla det tillgängligt för medlemmarna. För koncessionsrenskötseln skall beslutet sändas till koncessionshavare, som skall hålla det tillgängligt för skötesrenägarna.
  Meddelande om detta skall tas in i ortstidning.
  Tiden för överklagande skall räknas från den dag då kungörandet har skett.

Bestämmelsen är samma som i dag finns i 100§ rennäringslagen.
  Vårt förslag till lag om bedrivande av rennäring saknar motsvarighet till 102 § första stycket rennäringslagen. Det beror på att endast Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter enligt lagen om bedrivande av rennäring.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003, då rennäringslagen (1971:437) upphör att gälla.
2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
3. Rennäringslagen (1971:437) skall tillämpas beträffande koncessioner som meddelats innan denna lag trädde i kraft.




