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12/2021

Statsrådets förordning
om renskadenämnden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 36 § 4 mom. i renskötsellagen
(848/1990), sådant det lyder i lag 1135/2020:

1 §

Utnämning av renskadenämnden och dess sekreterare

De som utnämns till medlemmar i renskadenämnden ska ge sitt samtycke till uppgiften.
En medlem i nämnden beviljas avsked av jord- och skogsbruksministeriet, som utnämner
en efterträdare för denne för den återstående mandatperioden.

Livsmedelsverket ska utnämna minst en sekreterare för renskadenämnden.

2 §

Behörighetsvillkor för nämndens medlemmar

Medlemmarna i renskadenämnden ska vara erkänt skickliga och erfarna personer som
företräder sakkunskap som är av betydelse för nämnden. Minst två av nämndens medlem-
mar ska ha annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och
komparativ rätt. Minst en medlem ska vara förtrogen med samekulturen.

3 §

Sammansättning vid avgörande

Renskadenämnden avgör de utlåtandeärenden som hänskjuts till nämnden i en sam-
mansättning med tre medlemmar. I sammansättningen ska finnas sådan sakkunskap som
är av betydelse för det ärende som behandlas.

Med avvikelse från 1 mom. räcker en sammansättning vid avgörande med två medlem-
mar som företräder sådan sakkunskap som är lämplig med tanke på ärendet, om det är up-
penbart att något utlåtande inte kan ges.

Nämndens ordförande eller, om nämndens ordförande är förhindrad, vice ordförande
beslutar om sammansättningen vid avgörande med beaktande av att restiderna och re-
sekostnaderna förblir skäliga när syn förrättas. För den sammansättning som ska avgöra
ärendet utses en ordförande.

4 §

Avgörande av utlåtandeärenden

Om nämnden är oenig om hur ett ärende ska avgöras, fattas beslutet genom omröstning.
Som nämndens utlåtande gäller det förslag som majoriteten av den sammansättning som
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avgör ärendet omfattar och vid lika röstetal det förslag som sammansättningens ordföran-
de omfattar.

Nämndens sammanträden, med undantag för syner, kan vid behov ordnas genom vide-
okonferens eller någon annan metod för dataöverföring där deltagarna kan se och höra var-
andra.

Nämndens utlåtanden undertecknas av ordföranden i den sammansättning som avgör
ärendet.

5 §

Avgörande av ärenden i anslutning till nämndens interna administration

Nämndens ordförande avgör de ekonomiska ärenden som gäller nämnden och andra
ärenden i anslutning till den interna administrationen. I nämndens arbetsordning kan be-
slutanderätten i dessa ärenden också överföras på nämndens vice ordförande eller sekre-
terare. Arbetsordningen fastställs av nämndens ordförande.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2021.

Helsingfors den 14 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd Johanna Wallius
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Bilaga Översättning till nordsamiska

 
Stáhtaráđi ásahus 

boazovahátlávdegottis 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo boazodoallolága (848/1990) 36 § 4 momeantta 
vuođul, dakkárin go dat lea lágas 1135/2020: 
 

1 § 

Boazovahátlávdegotti ja dan čálli nammadeapmi  

Lahtuid, geat nammaduvvojit boazovahátlávdegoddái, galget addit bargui iežaset miehtama. 
Earu lávdegotti lahttui mieđiha eanan- ja meahccedoalloministeriija, mii nammada sutnje 
maŋisboahtti loahppadoaibmaáigodahkii.  

Biebmobearráigeahčču nammada boazovahátlávdegoddái unnimusat ovtta čálli.  
 

2 § 

Lávdegotti lahtuid gelbbolašvuođa gáibádusat  

Boazovahátlávdegotti lahtut galget leat dovddolaččat čeahpit ja hárjánan olbmot, geat ovd-
dastit lávdegotti mearkkašahtti áššedovdamuša. Unnimusat guovtti lávdegotti lahtus galgá leat 
eará juristihka alit allaskuvladutkkus go riikkaidgaskasaš ja veardádalli juristihka magistara 
dutkkus. Unnimusat okta lahttu galgá leat vuojulduvvan sámi kultuvrii.  
 

3 § 

Čoavddusčoahkkáibidju  

Boazovahátlávdegoddi čoavdá dan gieđahallamii buktojuvvon cealkámušáššit golmma lahtu 
čoahkkáibijus. Čoahkkáibijus galgá leat gieđahallanvuloš ášši dáfus mearkkašahtti ášše-
dovdamuš.  

Spiehkastettiin das, mii 1 momeanttas mearriduvvo, čoavddusčoahkkáibijus sáhttá goitge leat 
guokte ášši dáfus heivvolaš áššedovdamuša ovddasteaddji lahtu, juos lea čielggas, ahte 
cealkámuša ii sáhte addit.   

Lávdegotti ságadoalli dehe go dát lea eastašuvvan, várreságadoalli mearrida 
čoavddusčoahkkáibijus giddedettiin mearrádusdahkamis fuomášumi dasa, ahte dárkkisteapmi 
ollašuhtedettiin mátkkoštanáiggit ja -golut bissot govttolažžan. Čoavddusčoahkkáibidjui mear-
riduvvo ságadoalli.  
 

4 § 

Cealkámušášši čoavdin  

Juos lávdegottis dihtto sierramielalašvuohta ášši čoavdimis, ášši mearriduvvo jienastemiin. 
Lávdegotti cealkámuššan šaddá čoavddusčoahkkáibiju eanetlogu guottihan evttohus ja juos 
jienat mannet dássálagaid dat evttohus, man čoahkkáibiju ságadoalli lea guottihan.  
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Lávdegotti eará čoahkkaneapmi go dárkkisteapmi sáhttá dárbbu mielde ordnejuvvot nu ahte 

geavahuvvojit videoráđđádallanrusttegat dehe eará teknihkalaš diehtojuohkinvuohki, mas oas-
seváldiid gaskkas lea hupman- ja oaidninoktavuohta.  

Lávdegotti cealkámušaid vuolláičállá čoavddusčoahkkáibiju ságadoalli.   
 

5 § 

Áššiid čoavdin mat laktásit lávdegotti siskkáldas hálddahussii  

Lávdegotti ságadoalli čoavdá ekonomiijaáššiid, mat gusket lávdegotti, ja eará áššiid, mat gul-
let siskkáldas hálddahussii. Lávdegotti bargoortnegis dáid áššiid čoavdinváldi sáhttá sirdojuvvot 
maid lávdegotti várreságadoallái dehe čállái. Bargoortnega nanne lávdegotti ságadoalli.  
 

6 § 

Fápmuiboahtin  

Dát ásahus boahtá fápmui ođđajagimánu 20 beaivve 2021. 
 
Helssegis ođđajagimánu 14 beaivve 2021 

 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija Jari Leppä 
 
 
 
 

Láhkaásahanrađđi Johanna Wallius 
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