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1. Inledning
Sametinget är samernas folkvalda organ som instiftades av riksdagen den 17 december 1992 och invigdes den 26 augusti 1993. Sametinget är både ett
folkvalt parlament och en statlig förvaltningsmyndighet. Sametingets verksamhet spänner över vitt skilda områden som samiskt näringsliv, rennäring,
rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning och forskning, främjande av samiska kulturyttringar och
traditionell kunskap, kulturarvsfrågor, samiskt bibliotek, information om samer, samiskt språkarbete, gränslöst samiskt samarbete, mänskliga
rättigheter, minoritetsfrågor och internationella urfolksfrågor.

2. Vårt övergripande mål, framgångsfaktorer och budget för 2010
Verksamhetsplanen beskriver kansliets övergripande mål och budget för år 2010 samt våra framgångsfaktorer. Det övergripande målet och budgeten
har sedan brutits ned till mål och resurser för varje avdelning. De anställda inom Sametinget har varit delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen
under en arbetsdag i november 2009.
Verksamhetsplanen revideras efter plenums beslut om budget i februari 2010 . Därefter kommer planen att följas upp vid halvårsskiftet samt inför
verksamhetsplaneringen år 2011. Budget och samtliga mål i planen kommer vid dessa tillfällen att följas upp. Vid avvikelser från de indikatorer som
mäter måluppfyllelsen kommer förslag till åtgärder att redovisas i syfte att organisationen prövar alla möjligheter att nå målen.
Under våren 2010 föreslås att Sametingets plenum diskuterar och beslutar om ett övergripande strategidokument med omvärldsanalys, vision och
övergripande mål.

2.1 ÖVERGRIPANDE MÅL 2010
Det övergripande målet är en jämställd och hållbar samisk livsmiljö vilket bl a innebär:
 Levande samisk tradition
 Starkt och utvecklat samiskt kultur- och näringsliv
 Ökad användning av de samiska språken
 Samernas ställning i samhället är stark
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Samernas behov beaktas i samhällsplaneringen.
En ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurserna

2.2 FRAMGÅNGSFAKTORER
Sametingets kansli ska bidra till att stärka det samiska samhällsbyggandet genom att förvalta och utveckla kunskap, tradition och språk. Personalen
bidrar genom sin kunskap och kompetens till att de samiska medborgarna och övriga intressenter snabbt och professionellt får sina frågor besvarade.
Genom att kombinera nya infallsvinklar med samisk tradition och kunskap visar Sametinget vägen till nya och inspirerande lösningar. Med dialog, nya
initiativ och stor handlingsförmåga får Sametinget förtroende och når framgång.
Framgångsfaktorer:
 Samerna som resurs i samhället
 Samisk kunskap, tradition och språk
 Dialog, initiativ och handlingskraft
Genom att hålla dessa framgångsfaktorer levande kommer samernas identitet att stärkas och en ökad stolthet hos såväl samerna som hos Sametinget
att nås.

2.3 ÖVERGRIPANDE BUDGET 2010
Våra totala resurser 2010 för att nå det övergripande målet är 163,4 mkr. Dessa resurser fördelas enligt följande förslag från styrelsen (belopp angivet i
mkr):
Förtroendevalda verksamheten
7,1
Sametingets kansli
26,5
Anslag för främjande av rennäringen
110
Anslag kultur
19,8
Anslag åtgärder för nationella minoriteter
26,6
Uppdrag särskilda satsningar för att stärka
samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet
2
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3. Våra utgångspunkter och våra uppdrag
Vår utgångspunkt i denna verksamhetsplan för 2010 är strategidokument antagna av sametingets plenum och regeringens regleringsbrev.

3.1 STYRDOKUMENT












Sametingslagen SFS 1992:1433
Förvaltningslagen SFS 1986:223
Myndighetsförordningen SFS 2007:515
Förordning med instruktion för Sametinget SFS 2007:1239
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sametinget (Jo2008/3377 ), Jo 2009/3637(delvis)
Sametingets kulturpolitiska handlingsplan
Regler och anvisningar för kulturrådets bidragsgivning
Sametingets jämställdhetsprogram
Näringspolitisk strategi för Sametinget
Handlingsprogram för en offensiv samisk språkpolitik
Livsmiljöprogrammet

3.2 SAMETINGSLAGEN
Enligt sametingslagen ska Sametinget verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna
kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
 besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som
ställs till samernas gemensamma förfogande
 utse styrelse för sameskolan
 leda det samiska språkarbetet
 medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten
 informera om samiska förhållanden
 utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
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3.3 REGLERINGSBREV
Sametingets övergripande mål enligt regleringsbrevet för år 2010 är att Sametinget ska bidra till en levande samisk kultur; stärka samernas och de
samiska näringarna i samhället.
 Stärka och utveckla de det samiska näringslivet samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.
 Stödja kommuner och landsting i det utvidgade förvaltningsområdena i deras efterlevnad av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk genom att bistå med sakkunskap, vid behov samordna insatser och bygga upp nätverk till stöd för kommuner, landsting, genomföra kunskapshöjande insatser i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om Sveriges internationella åtaganden och
minoritetsrättigheter.
 Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv, samt utvecklingen av de samiska språkens
användning och ställning i samhället; framförallt i det traditionella samisk området.
 Sametinget ska under 2010 påbörja etableringen av samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrumen ska tillgodose alla
samers - både unga och äldres behov av att återta sitt språk.
 Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap, utveckla metoder för att
stärka enskilda förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn
och ungdomar ska prioriteras särskilt.
 Sametinget ska under 2010 fortsätta arbetet med att bygga ut hemsidan www.minoriteter.se. I detta ingår särskilt att göra information rörande
revitalisering och språkbevarande tillgänglig på eller via hemsidan.
 Sametinget ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa
kostnader till följd av statliga medel. Sametinget ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.
 Sametinget ska ta fram informationsmaterial där den samiska traditionen med bl.a. ren och fisk ska uppvisas som ett led i Sverige –det nya
matlandet
 Sametinget ska utarbeta en definition och göra en kartläggning av samiskturism samt se över förutsättningarna för utvecklingen vad gäller
turismverksamhet i Sápmi. Utgångspunkten och översikten ska vara visionen– Sverige –det nya matlandet
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3.4 ÖVRIGA UPPDRAG





Sametinget ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram.
Sametinget ska redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om
regionalt tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringar i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007-2013.
Sametinget har ett uppdrag under 2010 att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet. Inom
ramen för detta arbete ska Sametinget även påbörja erfarenhets- och kunskapsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland
rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasseri och missbruk.

3.5 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV (generella)
Sametinget ska i återrapportering enligt regleringsbrevet göra en samlad bedömning hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk
kultur; stärkt samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället:








Redogöra för hur Sametingets verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande
inriktningsmål
Redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen och göra en bedömning av hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk
kultur, stärkt samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället
I en särskild och gemensam rapport med Länsstyrelsen i Stockholms län senast 22 februari 2011 redovisa arbetet med efterlevnaden av lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt arbetet med hemsidan www.minoriteter.se
ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2013 i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).
Sametinget ska redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde enligt formulär från Europeiska
kommissionen.
Sametinget ska skriftligen redovisa uppdraget om särskilda satsningar för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet till
Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 1 mars 2011.
Uppdraget om samisk mattradition samt kartläggning av samisk turism som ett led i det i - Sverige det nya matlandet Ska redovisas till
jordbruksdepartementet senat den 1 maj 2010.
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4. Avdelningarnas verksamhetsmål och budget för 2010
I syfte att nå det övergripande målet, förverkliga framgångsfaktorerna och klara budget ska kansliets avdelningar uppnå nedanstående mål inom
angiven avdelningsbudget och med de personella resurser som finns avsatta där. Vad gäller målen om bra service, tillgänglighet samt bra arbetsmiljö
krävs ett intranät och intern utbildning. Uppföljning av målen ska ske genom personalenkät, NKI mätningar, interna mätningar och redovisning av
vilka åtgärder och aktiviteter som har genomförts under året. Mätning av nuläge ska genomföras under januari 2010 och en första uppföljning under
januari 2011 i samband med bokslutsarbetet. Vid halvårsskiftet sker uppföljning av vilka aktiviteter och åtgärder som har genomförts i syfte att nå
målen. Se vidare under avsnitt 7 nedan.

4.1 Avdelningen för språk, kultur och informationscentrum
Mål Kultur
 Den samiska kulturen och identiteten är ännu mer levande.
 Det samiska konst- och kulturlivet är ännu mer mångfacetterat och dynamiskt.
 Handläggningen av kulturärenden är ännu mer kvalitativ, effektiv och rättssäker.
 Samernas bibliotek har ett brett utbud av litteratur om och av samer och andra urfolk som är (lätt) sökbara och tillgängliga.
Mål Språk
 De samiska språkens användning i samhället har ökat och deras ställning i samhället, framförallt i det traditionellt samiska området är stark.
 Språkvårds- och utvecklingsarbetet över nationsgränserna tillsammans med sametingen i Norge och Finland har ökat.
 Fler samer kan tala, läsa och skriva samiska
Mål Samiskt informationscentrum
 Information om samerna som urfolk, samiska förhållanden och kultur är tillgänglig och spridd i samhället. Informationen är
målgruppsanpassad, efterfrågad och bidrar med ett samiskt perspektiv i den offentliga debatten,
 Samiskt Informationscentrum är drivande och synlig när det gäller information om samer och samisk kultur.
 Kunskapsnivån om samerna, särskilt bland barn och ungdomar, är hög.
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Mål Nationella minoriteter
 Information om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken är tillgänglig och spridd i samhället.
 Kunskapsnivån om de nationella minoritetsspråkens utsatta situation är hög och det finns en ökad förståelse för språkbevarande insatser från
majoritetssamhället.
Budget
Sammantagen förvaltningsbudget enligt förslag för avdelningen språk. Kultur och information, uppgår till 8 022 tkr.
Avdelning har preliminärt 19 594 tkr i anslag för utbetalning av bidrag till samisk kultur och samiska organisationer. Anslaget består av
anslagspost 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer beräknas till 8 940 tkr och anslagspost 5.2 Sámi Teáther beräknas till 5 454 tkr samt
samefondens bidrag beräknas till 5 200 tkr.

4.2 Samiska näringar, samhälle och miljö
Mål




Avdelningen har ökat förtroende inom såväl det samiska samhället som det omgivande.
Avdelningen tar fler initiativ till utveckling och nya lösningar
Samisk kunskap genomsyrar näringslivsavdelningens arbete i ännu högre utsträckning

Budget
Förvaltningsbudget enligt förslag för avdelningen samiska näringar samhälle och miljö, uppgår till 3 628 tkr.
Avdelningen har preliminärt 109 915 tkr i ramanslag till främjande av rennäringen. I anslaget ingår ersättning för viltskador.
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4.3 Administration och ekonomi
Mål





Sametinget har ännu bättre service och tillgänglighet såväl externt som internt
Sametinget har ännu bättre service på de samiska språken samt finska och meänkieli
Sametinget har en bättre arbetsmiljö och är en mer attraktiv arbetsgivare
En intern miljöpolicy är upprättad och implementerad

Budget
Föreslagen förvaltningsbudget för avdelningen administration och ekonomi uppgår till 9 944 tkr. I avdelningsbudgeten ingår sametingets OHkostnader samt IT och anläggningar, dessa kostnader utgör tillsammans 4 616 tkr.

4.4 Kanslichefens stab
Mål Information



Sametinget har ett enhetligt och genomtänkt tilltal till våra kunder/omvärlden, genom att all personal känner till och konsekvent använder sig
av vår grafiska profil och ett vårdat, enkelt och begripligt språk, vare sig det är svenska eller samiska som används.
Samtliga anställda på sametinget känner till och använder sig av Sametingets kommunikationspolicy.

Budget
Föreslagen budget för kanslichefens kansli uppgår totalt till 4 961 tkr. I kanslichefens stab ingår verksjurist och informatör.
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5. Kansliorganisation

Kanslichef

Informatör

Verksjurist
Avdelning för samhälle,
näring och miljö

Avdelning för språk,
kultur och SIC

Samernas
bibliotek
Kultur

Språk

Informationscentrum (SIC)

Avdelning för
administration och
ekonomi

Reception
Administration
Ekonomi

Rennäring

Samiska näringar, samhälle
& miljö

Landsbygdsprogrammet

Personalfrågor
Interreg
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6. Kompetensutveckling
Sametingets personal ska kunna tala samiska. Detta mål uppnås via rekrytering samt vidareutbildning av befintlig personal. Ämnesspecifik
kompetensutveckling ges löpande efter behov. De förtroendevaldas kompetensutveckling i verksamhetsstyrning ska fortsätta. Den inledda
kompetensutvecklingen i verksamhetsstyrning av förtroendevalda ska fortsätta.

7. Uppföljning och kommunikation
Verksamhetsplanen utvärderas och uppdateras vid halvårsskiftet samt inför verksamhetsplaneringen år 2011. Samtliga mål och budgeten i planen
kommer vid dessa tillfällen att följas upp. Vid avvikelser från de indikatorer som mäter måluppfyllelsen kommer förslag till åtgärder att redovisas i
syfte att organisationen prövar alla möjligheter att nå målen.
Alla anställda vid kansliet ska ha kunskap om innehållet i denna plan. Det är också viktigt att samtliga anställda blir delaktiga i varje uppföljning av
planen. Målet är att varje anställd vid medarbetarsamtal eller liknande tillsammans med sin närmaste chef ska formulera vad den anställde ska uppnå
som sitt bidrag till verksamhetsplanens förverkligande.

