SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:2
2021-02-03

§ 21

Ekonomiija - joatkka

§ 21.2

Buseahttavuoddu 2022 - 2024

./.

Åssegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2020-10-22, § 142.4
- Stivrabeavdegirji 2020-12-09-11, § 162.3
- Evttohus

Stivra mearridii golggotmanu 20 -22 b 2020, § 142.4
ahte

joatka giedahallamis assi.

Stivra mearridii juovlamanu 9-11 b 2020, § 162.3
ahte

joatka giedahallamis assi.

Buseahttavuoddu 2022-2024 galga ovddiduvvot dievascoahkkimii.

Stivra mearridii oååajagimanu 27 - 29 b. § 3.3
· ahte

giedahalla assi stivracoahkkimis golggotmanu 3 b.

Stivra evttoha Samedikld mearridit

./.

ahte

dohkkeha buseahttavuodu 2021-2023 evttohusa jelgii.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

SÅMED1GGI/SA'METINGET
Stivra/Styrelsen

§ 21

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:2
2021-02-03

Ekonomi - forts.

§ 21.2

. Budgetunderlag 2022 - 2024

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-10-22, § 142.4
- Styrelseprotokoll 2020-12-09-11, § 162.3
. - Styrelseprotokoll 2021-01-27-29, § 3.3
- Förslag

. Styrelsen beslutade den 20 -22 oktober 2020, § 142.4
_ att

bereda ärendet vidare.

:. Styrelsen.beslutade den 9 -11 december 2020, § 162.3
, att

.b ereda ärendet vidare.

, .Budgetunderlag 2022-2024 ska framläggas till plenum

,,styrelsen ,beslutade den 21 -27 januari 2021, § 3.3
. att

-··::behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 3 februari.

,.Styr.elsenföreslår Sametinget besluta

./.

att

anta budgetunderlaget 2022-2024 enligt förslag .

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaädji!Justerarnas sign

9(19)

BUDGETUNDERLAG
2022-2024

1

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokumentdatum: 2021-02-04
Dnr 1.3.3-2021-249

Innehåll

Samiskt självbestämmande .................................................................................................................. 3
Förslag till finansiering ......................................................................................................................... 4
Bakgrund ................................................................................................................................................5
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 3:1 Sametinget ap.1 Sametinget.. ................................................ 7
Behov av ökat förvaltningsanslag ................................................. .................................................. 7
Sammanfattning - förvaltningsanslaget ...................................................................................... 13
Utgiftsområde 23, 1:22 främjande av re1märingen ......................................................................... 14
Utgiftsområde 17, 1:2 ap 5 Bidrag till samisk kultur ...................................................................... 18
Utgiftsområde 1, 7:1 Nationella minoriteter .................................................................................... 20
Anslag 1:5 Näringslivsutveckling ..................................................................................................... 23
Utvecklingsområde: Inrättande av särskilt språkanslag ............................................................... 25
Investeringar och finansiering ........................................................................................................... 27
Finansiering .................................................................. ........................................................................28
Bilaga 1. Samisk kultur .................................................................................................................-...... 30
Bilaga 2. Utökning av anslag för de samiska språken .................................................................... 35
Bilaga 3. Budgetbehov för Sami Giellagaldu 2021-2024 ................................................................. 38

2

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokumentdatum : 2021-02-04
Dnr 1.3.3-2021-249

Samiskt självbestämmande
Regeringen har på olika sätt under de senaste åren uttalat sitt stöd för att stärka det samiska folkets
inflytande. I samband med Jokkmokks vintermarknad 2019 uttalade kulturminister Lind sitt stöd för
att främja och stärka inflytandet för det samiska folket. 1 Sametingets budgetunderlag för åren 20222024 harmoniserar väl med regeringens uttalanden. Ökade resurser till Sametinget skulle kunna bidrn
till ökad samverkan med regeringen och andra myndigheter i frågor som rör det samiska folket.
Sverige saknar idag en samlad, tydlig och rättighetsbaserad nationell same- och wfolkspolitik som
utgår från samernas rättigheter som wfolk enligt internationella konventioner. Väsentliga
utgångspunkter fdr en modern same- och urfolkspolitik är FN:s wfolksdeklaration och !LO 169.
Sametinget anser att avsaknaden av en same- och wfolkspolitik skapar både en rättsosäkerhet för det
samiska folket, och en paradox om vad det samiska folkets ställning i realiteten är i Sverige.
En av de viktigaste frågorna för Sametinget är en ökning av anslag 1:22 Främjande av rennäringen för
att möjliggöra en ökning av ersättningsnivåerna för varje rovdjursart (se avsnitt Nya ersättningar för
rovdjursförekomst) och klimatanpassningar (se avsnitt "kliinatanpassningar"). Sametinget har under
ett flertal år påtalat behovet av ökningen, eftersom ersättningarna för rovdjursrivna renar inte täcker
de faktiska fdrlusterna . Utöver ökningen av rovdjursersättningen ser Sametingets politiska ledning att
Sveriges riksdag och regering behöver arbeta med rätten till samiskt självbestämmande. Det innebär
att Sametinget äger beslutsrätt och rätten till inflytande i alla frågor som rör det samiska folket. Med
domen i Högsta domstolen (T 853-18) i det så kallade Ghjasmålet slogs det fast att samebyn på grund
av urminnes hävd har rätt att upplåta jakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen.
Regeringen bör därför skyndsamt se över lagstiftningen fdr att stärka det samiska självbestämmandet.
Under det internationella urspråkåret har Sametinget arbetat med att kartlägga de samiska språkens
behov för fortlevnad och utveckling. FN:s beslut att utse 2022-2032 till det internationella
urfolkspråksdecenniet torde på lång sikt ge betydande möjligheter att stärka de samiska språken, via
exempelvis ett särskilt språkanslag.
Sametingets ansvarsområden och uppgifter växer. Det krävs förutsättningar för Sametinget att kunna
fullgöra både de politiska uppdragen och de myndighetsuppdrag som Sametinget har. Till detta
behöver Sametinget fdrstärkning av förvaltningsanslaget, samtliga sakanslag men också ett inrättande
av ett särskilt språkanslag.

Per-Olof Nutti

Anita Kitok

Styrelseordförande

t.f. Kanslichef

1

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sameministerns-forslag-mbl-for-samer-mbl-for-samerinflytandet-ska-starkas 20191206
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Förslag till finansiering
Sametinget överlämnar härmed sitt budgetunderlag för perioden 2022-2024 enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I det inledande kapitlet
redovisar Sametinget en översikt över_verksamhetens finansiering via anslag under 20222024. Uppgifter till prognosen för år 2021 är hämtade från myndighetens regleringsbrev samt
Hermes. Därtill ges en bakgrundsbeskrivning om Sametinget som folkvalt parlament och
statlig myndighet samt beskrivning av samiskt självbestämmande. I efterföljande
budgetunderlag redogörs för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och per utgiftsområde och
anslag. Data till beräknad finansiering för åren 2022-2024 inkluderar identifierade behov av
utökade anslagsmedel som Sametinget. Avslutningsvis har Sametinget ett förslag till
utveckling samt finansiering av investeringar.
2020

Anslag

(tkr)

2021

utfall

prognos

2022

2023

2024

beräkning

beräkning

beräkning

Utgiftsområde 1
-anslag 1:3 Sametinget

I

I

ap.1

57 851

89 328

89 328

89 328

ap. 3

1500

1500

1500

1500

ap.12

2 200

6 200

8 200

8 200

ap.13

27 530

32 530

32 530

32 530

ap.14

6 000

6 200

6 200

6 200

ap.15

1200

2 200

2 700

2 700

-anslag 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter

Utgiftsområde 17
-anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete
ap.5

21878

-Inrättande av ett särskilt språkanslag

60 016

60016

60 016

24311

24 311

24 311

180 915

180 915

180 915

6 300

6400

6400

Utgiftsområde 23
-anslag 1:22 Främjande av rennäringen
m.m.
ap.2

128 915

Utgiftsområde 24
-anslag 1:5 Näringslivsutveckling
ap.1
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Bakgrund
Sametinget vill främst uppmärksamma regeringen på bristen av både politiska resurser och
tjänstemannaresurser för att klara av de krav och direktiv som ställs gällande utförandet av
Sametingets verksamhet.
För att kunna vara det samiska folket till gagn, möta en ökande arbetsbelastning och vara en
aktiv part i rådande sarnhällsutveckling är Sametinget i stort behov av ett ökat
förvaltningsanslag. Det är en förutsättning för att Sametinget ska kunna utföra både sitt
politiska uppdrag och sitt rnyndighetsuppdrag att ta tillvara det samiska folkets intressen,
samtidigt som Sametinget kan vara ett stort stöd till regeringen och andrcl myndigheter inom
andra områden som tangerar samisk kunskap. Det kan handla om rninoritetsfrågor, rasism,
samhällsplanering (ekosysterntjänster, grön infrastruktur, biologisk mångfald och
hållbarhet), klimatanpassning, traditionell kunskap, samiskt kulturarv och samisk
näringslivsutveckling.
Folkvalt parlament och statlig myndighet
Sametinget har i egenskap av både folkvalt samiskt parlament och statlig myndighet ett
omfattande uppdrag och en bred verksamhet. Uppgifterna spänner över stora områden
såsom samhällsplanering, samiskt näringsliv, rennäring, landsbygdsutveckling, samiska
kulturyttringar, kulturarvsfrågor, samiska språk, gränslöst nordiskt samarbete, mänskliga
rättigheter, rninoritetsfrågor och urfolksfrågor. Syftet med införandet av Sametinget som
statlig institution var att ge samerna ett betydande inflytande i frågor som berör den samiska
kulturen och de samiska näringarna. Som samisk folkvald institution och myndighet är
Sametinget det centrala nav i vilket samiska frågor ska behandlas.
Samiskt självbestämmande
Främjandet av den samiska kulturen och de samiska näringarna är en rättighet som enligt
folkrättsliga instrument tillkommer samerna i egenskap av urfolk och folk. Samerna erkänns
i grundlagen som ett folk. I sin rapportering till FN har Sverige tydligt markerat att samerna
både är att betrakta som ett urfolk och ett folk i förhållande till folkrättens bestämmelser.
Den särskilda ställning som det samiska folket har som Sveriges urfolk ska respekteras och
efterlevnaden av deras rättigheter ska säkerställas.
I egenskap av urfolk har samerna rätt till självbestämmande. Denna rättighet stadgas bl.a. i
artiklarna 3-5 i FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) från år 2007 som Sverige undertecknat. 2
Det samiska självbestämmandet behandlas i den nordiska sarne~onvention som är under
förhandling. Enligt principen om urfolks rätt till självbestämmande har samerna rätt att
upprätthålla sina egna politiska systern och institutioner, därtill rätt att autonomt bestämma
över interna frågor, inklusive medel för att finansiera dessa funktioner. Sametinget ser att det
finns luckor att fylla för att syftet med ett samiskt organ med betydande inflytande fullt ut

2

Rätten till självbestämmande återfinns i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter {ICCPR)
och är en del av den internationella sedvanerätten som Sverige är bunden av. om varken ICCPR eller UNDRIP är
direkt tillämplig i svensk rätt ska Sverige tillämpa och tolka svensk rätt i enlighet härmed, s.k. fördragskonform
tolkning. Se regeringens skrivelse Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) där det konstateras dels att samerna
är ett urfolk i Sverige, dels att Sverige är bundet av ett antal internationella konventioner som i olika avseenden
tillförsäkrar urfolken vissa rättigheter.
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ska kunna uppfyllas. Samerna har rätt till effektivt deltagande/inflytande i frågor som berör
dem och rätt att autonomt besluta i frågor som enbart berör dem.
Sametinget ska inte enbart fungera som en instihition som avger yttranden eller samverkar
med andra myndigheter. Sametinget ska säkras ett effektivt deltagande och aktivt inflytande
i frågor som rör samer så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Den samiska kulturen och
samiska näringar måste värnas och utvecklas utifrån samernas uppfattning. Sametinget ska
ha en central roll i formandet av det allmännas samepolitik och insatser enligt vad det
samiska folket anser. Om Sametinget inte har de medel som krävs för detta, hämmas den
samiska samhällsutvecklingen vilket innebär ett åsidosättande av samernas rätt till
självbestämmande.
Samiskt självbestämmande kräver inte minst ett aktivt deltagande i internationella processer
rörande urfolk och en möjlighet att stödja ett nationellt genomförande av Sveriges
internationella åtaganden gentemot urfolk i allmänhet och samerna i sy1merhet. För att
uppnå dessa mål måste Sametinget få möjlighet att:
•
•
•
•
•
•
•

verka för nationell implementering av internationella instrument och Sveriges
åtaganden som rör samiska frågor/rättigheter/intressen
rapportera till internationella organ om Sveriges implementering
bevaka internationell utveckling, beslut m.m. i frågor som rör urfolk
(omvärldsbevakning)
informera det samiska folket om den internationella och nationella utvecklingen av
internationella frågor av relevans för det samiska folket
informera om Sametingets arbete med internationella frågor
använda och ta stöd i internationella instrument för att stärka samernas situation på
nationell nivå
stödja och visa solidaritet med andra

Utöver detta ser Sametinget att regeringen behöver implementera urfolksdeklarationen samt
ratificera ILO 169.
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Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 3: 1 Sametinget ap.1 Sametinget
2024

beräkning

beräkning

beräkning

Fortsatt förstärkning av samepolitiken

4000

4000

4000

Konsultationsordningen

10000

10000

10000

Tjänster inom förvaltningen (Se sid 13)

10 000

10 000

10 000

Samernas bibliotek

3 000

3 000

3 000

Immateriella kulturarv

1000

1000

1000

Samiska arkiv

2 000

2 000

2 000

35400

35400

35400

Summa utökning förvaltningsanslag

2020

2021

utfall

prognos

2022 .

2023

(tkr)

0

0

Behov av ökat förvaltningsanslag
Under invigningen av den nya mandatperioden 2017- 2021 utlovades förstärkning av
Sametinget på sammanlagt 16 mnkr. 2018 förstärktes Sametinget med 10 mnkr. Den politiska
delen och förvaltningen fick en ramförstärkning för att utveckla Sametinget inom vissa
prioriterade områden. Sametinget har kunnat skjuta fram sina positioner i internationella
sammanhang, kunnat fördjupa sina yttranden, ökat och effektiviserat samråden med andra
myndigheter, ökat effektiviteten i administrationen samt ökat den politiska verksamheten.
Sametingets ansvarsområden och uppgifter fortsätter att växa, vilket kräver att Sametingets
personella och finansiella resurser ökar i motsvarande utsträckning. Utan förstärkt
budgeh·am, är de ekonomiska resurserna inte tillräckliga för att driva ordinarie verksamhet
på ett kvalitativt godtagbart sätt, vilket Sametinget både har rätt och skyldighet till enligt
folkrättsliga instrument, författningar och regleringsbrev.
Trots ramförstärkningen 2018 har Sametinget med nuvarande resurser en omöjlig uppgift att
motsvara regeringens uttalade ambitioner, samt de krav, de behov och den efterfrågan som
finns på Sametinget både från externt håll av andra myndigheter och internt samepolitiskt.
Resurser för konsultation med det samiska samhället och politiska beredningsresurser till
styrelse och nämnder är förutsättningar för att Sametinget seriöst ska kunna möta det
samiska folkets behov. Det saknas ofta tid och resurser för att möta upp mot andra
myndigheters önskemål om yttranden, deltagande i möten och projekt. Detta är något som
ESV lyfte upp i sin granskning av Sametinget 2017.
Samiskt kulturarv

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturarvet och ansvaret delas av alla.
Sametinget vill ta ett större ansvar för det samiska kulturarvet. Precis som andra folk har det
samiska folket rätt till sina kulturarv och inflytande i samiska kulturmiljöfrågor. Med ökade
7
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personalresurser skulle Sametinget ha en möjlighet att värna, bevara och synliggöra det
samiska kulturarvet samt stärka kunskaperna om samisk tradition och historia. Sametinget
skulle också bli en tydligare samrådspart på samma sätt som länsstyrelserna. Myndigheten
skulle kunna vägleda ägare av samiska kulturmiljöer med högt värde att bevara samt
medverka till samordningen av dokumentationen av samisk kulturhistoria och traditionell
kunskap. Målet med ett ökat ansvar är att förvalta och förmedla det samiska kulturarvet med
bakgrnnd i vår egen historia och våra egna värderingar.

Näringslivsutveckling
Samisk näringslivsutveckling är idag helt kopplat till Landsbygdsprogrammet och Interregprogrammet. De tjänster som Sametinget förfogar över har funktion av handläggning och
utbetalning av ansökningar. Det betyder att det inte finns några personalresurser för att till
exempel samordna kopplingarna mellan samer och regional och lokal näringslivsutveckling
för att tillvarata möjligheterna för de samiska näringsutövarna att utveckla det samiska
näringslivet. Den nödvändiga uppföljningen och samverkan med norrlandslänen och deras
regionala utvecklingssfrategier blir lidande, vilket är en brist för regionförbund, länsstyrelser
och kommuner.
Till skillnad mot rennäringen finns idag inget tillförlitligt statistiskt material för övriga
samiska näringar.
För att Sametinget skall kunna få en heltäckande bild av det samiska näringslivet krävs
finansiering för:
• att identifiera omfattningen av samiska företag inom samiskrelaterade näringar
• att göra en multiplikatorstudie utifrån värdet av allt samiskt näringsliv inom olika
samiska områden
• att utreda eventuella skillnader i mäns och kvinnors företagande
•

att göra fördjupade studier om samiskt näringslivs möjligheter

Samhällsplanering och rennäring
Sametinget har regelbunden kontakt med flera centrala förvaltningsmyndigheter, fem
länsstyrelser och ett stort antal norrlandskommuner. Trycket från olika aktörer som önskar
nyttja och ändra användningen av naturresurserna i Sapmi är större än någonsin tidigare,
samtidigt som klimatförändringen ställer stora krav på anpassning och ökar pressen på
Sametinget. Med nuvarande arbetsbelastning och resurstilldelning kan inte Sametinget helt
och fullt uppfylla sin lagstadgade roll och samtidigt bevaka och främja frågor som rör
klimatanpassning, varken på tjänstemannanivå eller på politisk nivå. Sametinget saknar helt
personalresurser för djurhälsa och renköttproduktion samt tillräckliga resurser för skogsoch rovdjursfrågor (förvalh1ingsverktyg för toleransnivåer samt inventeringsfrågor).

Traditionell kunskap
Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redovisa hur myndigheten arbetar med samisk
traditionell kunskap (arbediehtu) samt dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande
av biologisk mångfald. Årbediehtu är central i förvaltningen av samiska näringar, språk och
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kultur. 3 Med tillräckliga resurser skulle Sametinget på ett bättre sätt kunna bidra till Sveriges
arbete med och uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, speciellt artiklarna 8G)
och lO(c).
Med denna kapacitet hade Sametinget kunnat:
• ta fram w1derlag och på annat lämpligt sätt hjälpa till med att förbereda Sveriges
agerande inom ramen för den mellanstatliga processen inom artikel 8G)
• bevaka och delta på relevanta möten och i internationella nätverk inom ramen för
artikel SG) och urfolksrättigheter
• ta fram underlag för den nationella rapporteringen till konventionens sekretariat
samt för annat policyarbete liksom upprättande av NBSAP
• informera samiska kunskapsbärare och besvara frågor om artikel 8G)
Sametinget skulle ha möjlighet att samordna/underlätta samverkan mellan samiska
kunskapsbärare och myndigheter. Inom denna roll skulle Sametinget kunna främja
respekten för och öka användandet av samisk traditionell kunskap och sedvanebruk samt att
stärka samiska kunskapsbärares deltagande in myndigheternas besluts- och
förvaltningsprocesser.
I denna kapacitet kan Sametinget:
• inrätta och ansvara för ett samiskt programråd. I programrådets funktion och
uppgifter bör ingå att utbyta information om behov, hinder, svårigheter i fråga om
implementeringen av artikel 8G) och 10(c) och föreslå lösningar och positiva exempel
som underlättar genomförandearbetet
• sprida samisk traditionell kunskap och betydelsen av denna för bevarandet av
biologisk mångfald (och grön infrastrukhu och ekosystemtjänster) hos andra
myndigheter

Internationellt deltagande
Sametinget saknar tillräckliga resurser för att driva, följa upp olika internationella
författningar och rapporter. Ej heller finns medel för att delta vid de av FN sanktionerade
konferenserna. Sametinget skulle kunna bidra till Sveriges ambitioner vad gäller de
konventioner man undertecknat och som berör urfolk. Att samerna i Sverige har möjlighet
att delta och bidra med urfolkskunskap i FN-systemet borde vara en förutsättning för
Sveriges regering då man indirekt uttryckt detta i såväl olika konventioner och deklarationer
som berör urfolksfrågan. I många rapporter poängterar Sverige att urfolksfrågor prioriteras
högt. Att då "utesluta" samerna från olika delegationer på grund av bristande resurser
rimmar dåligt. Norge har en bra modell där Sametinget och regeringen avtalat om samernas
deltagande och roll vid internationella event, både när det gäller att ingå i den norska
delegationen eller när Sametinget självt har ackrediterat sig till eventet.

3

Årbediehtu/Årbbediehto/Aerpimaahtoe, Sametingets policydokument för traditionell kunskap.
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Nya sakområden
Sametinget bedömer att det kommer att behövas ytterligare personal för att klara stabsfunktionen samt den administrativa verksamheten; dels i frågor som griper över flera
sakområden, dels i sakfrågor där det idag inte finns någon ansvarig handläggare som inom
till exempel klimatanpassning, samiskt näringsliv, utbildning, samisk social omsorg,
kulturarv och samisk hälsa. Oavsett om den konsultationsordning som håller på att utarbetas
kommer att implementeras, är en resursförstärkning av förvaltningsanslaget nödvändig och
en förutsättning för ökad delaktighet och ökat inflytande.

De samiska språken
Samiska språk har behov att främjas och utvecklas för att bli välmående språk som naturligt
överförs till nästa generation. Förutom språkmål i regleringsbrevet och i sametingslagen
finns i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram mål, prioriteringar och insatser för att
stärka och utveckla de samiska språken. Sametinget arbetar för att en samisk språklag ska
införas i Sverige. Det skulle överensstämma med Sveriges åtaganden både i Europarådets
minoritetsspråkstadga och i ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.
Språksamarbete över nationsgränserna hade underlättats om länderna haft lagreglerade
rättigheter på samma nivå.
Sametinget har påbörjat arbetet med en strategi för de samiska språken och bland annat gjort
en kartläggning av de samiska språkens behov. Behoven är olika och språken behöver olika
strategier och stöd för att utvecklas. Insatser att arbeta vidare med för att stärka och öka
språkanvändandet är till exempel arbete med applikationer för att attrahera den yngre
målgruppen och basmaterial som ordböcker och grammatikböcker.
2009 fick Sametinget ansvaret för förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa sh1dier i

samiska och i regleringsbrevet för samma år går att läsa: "Sametinget ska redovisa ...
fdrdelningen av medel till kortare studier i samiska". 4 Denna lydelse återkommer i Sametingets
regleringsbrev från 2010 till och med 2015. 2016 förändras lydelsen till: "Sametinget ska lämna
en lägesrapport om situationen for det samiska språket och redovisa fdrdelningen av medel till kortare
studier i samiska"5 för att 2017-2020 försvinna helt från Sametingets regleringsbrev.
Bakgrunden till detta torde vara att ändamålet för Sametingets förvaltningsanslag ej
inrymmer utbetalning av statsbidrag. När förändringen tillkom gav regeringen inget
alternativt sätt att utbetala bidraget vilket resulterat i att Sametinget sedan 2018 fördelat
bidrag för korttidsstudier i samiska från anslag 1:2, ap. 5 Bidrag till samisk kultur, där
ändamålet medger utbetalning av statsbidrag. Sametin~et ser sig således nödgad att fördela
bidrag till språkstudier från medel som är ägnade att gå till samisk kultur och samiska
organisationer. I november 2017 inlämnade Sametinget in en begäran om stipendieordning
för studier i samiska där finansieringen föreslogs komma från ett särskilt anslag ämnat för
samiska språk likt anslagspost 5 Bidrag till samisk kultur.

4

http.: //www .esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBI D=11052

5

http ://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBI D=17097
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Informationssatsningar
I maj 2018 framförde FN:s rasdiskrimineringskommitte skarp kritik mot Sverige för hur
samerna behandlas och deras brist på rättigheter. Bland flera rekommendationer till den
svenska regeringen för att förbättra samernas situation och minska diskrimineringen nämns
att skapa lagstiftning som skyddar samerna på deras h·aditionella landområden och att vidta
åtgärder mot hatbrott och diskriminering. Ett av åtgärdsförslagen i Sametingets rapport med
kartläggning av den forskning som finns gällande rasism mot samer, är att höja
kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och
rättigheter som urfolk med sjukvård, skola, samiska och icke-samiska beslutsfattare som
prioriterade målgrupper.
Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella
plan mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott. Sametinget bidrog till
arbetet med uppdraget att kartlägga rasism mot samer. Sametinget konstaterade i uppdraget
att det finns ett stort behov av riktade informationsinsatser för att möta kunskapsbristen om
samerna som urfolk och samernas rättsliga ställning. En nationell informationskampanj om
samerna som urfolk var ett av förslagen i Sven Heurgrens utredning av vad en ratificering av
ILO 169 skulle innebära i Sverige (SOU 1999:25). Regeringen beslutade därefter att starta en
nationell informationssatsning om samerna som urbefolkning i Sverige och samernas kultur
för att öka kunskapen i hela landet. Denna informationssatsning mynnade 2005 ut i
bildandet av Samiskt informationscentrum och webbportalen samer.se som drivs av
Sametinget.
Sametinget erfar att det fortfarande finns stora kunskapsluckor hos myndigheter och
beslutsfattare när det handlar om samernas rättigheter som urfolk. I november 2018
framkom att Sametinget varken konsulterats av Miljödepartementet eller Naturvårdsverket i
frågan om vägledningen i EU:s art- och habitatdirektiv som har stor påverkan på renskötseln
och den svenska rovdjurspolitiken. Det beror troligen på okunskap om de internationella
konventioner som Sverige undertecknat, till exempel Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna, FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, Konventionen för
biologisk mångfald och EU:s resolution från juni 2018, och kopplingen till det samiska folkets
rätt till inflytande och delaktighet.
Idag finns det både digitalt och tryckt informationsmaterial att tillgå. Resursmaterial för
lärare utvecklas ständigt6 och enstaka insatser som riktar sig mot specifika målgrupper görs
av både samiska organisationer7, samebyar8 och Sametinget9 • Våra kunskaper efterfrågas i
allt större utsträckning. Sametingets informatio!).senhet har idag tre anställda som driver två
webbportaler och finns på sociala medier, producerar trycksaker och i begränsad
utsträckning kan hålla föredrag, delta i samarbetsprojekt10 och närvara på konferenser och
mässor. Allt detta är bra - men det räcker inte. När myndigheter vill förkovra sig och utbilda

6

http://www.samer.se/skola

7

http://www.minoritet.se/5087

• https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7113979
9

http://www.samer.se/mittsapmi

Exempel är Kulturen i Lund : https://www.kulturen .com/utstallningar/fokus-sa pmi/ och Utbildningsradion:
https://urs ko la .se/P rod ukte r ?g =samer
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sin personal, har Sametinget för lite resurser för att möta efterfrågan. Sametinget ser ett stort
behov av riktade informationsinsatser mot myndigheter och beslutsfattare för en i
förlängningen förändrad diskurs. Kunskapsbristen om samerna som urfolk och samernas
rättsliga ställning måste åtgärdas för att motverka fördomar, diskriminering och rasism mot
samer.
Samers hälsa, samisk identitet och social omvårdnad

Sametinget har under innevarande mandatperioden inrättat en hälso- idrotts- och
äldrenämnd samt antagit ett hälsopolitiskt handlingsprogram. I handlingsprogrammet har
övergripande målet för samiska folkets hälsa fastställts till: "Likvärdiga forutsättningar till god
hälsa och ökad tillgång till språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård, elevhälsa och omsorg".
Vidare har åtgärder och insatser utpekats för att uppnå detta mål, bland annat inrättandet av
ett nationellt samiskt hälsocenh·um (likt SANKS i Norge), språk- och kulturanpassad hälsooch sjukvård, elevhälsa och omsorg, folkhälsoarbete och företagshälsovård. Sametinget
konstaterar att det hälsopolitiska handlingsprogrammet inte kan genomföras med mindre än
att regeringen tillskjuter anslag och ger Sametinget en allmän hälso- idrotts- och social
funktion med uppgift att bevaka och bereda samiska hälso-, idrotts- och sociala frågor på
generell nivå utom hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar.
Samisk forskning

Samisk forskning är idag eftersatt samtidigt som den är efterfrågad, både av det samiska
samhället och majoritetssamhället. Bristen på samisk historiebeskrivning och skolundervisning har resulterat i okunskap hos allmänheten. Forskningen ännu inte lyckats
överbrygga kunskapsbristen om det samiska samhället. Det pågående arbetet med
utformning av Sametingets forskningspolitik ska ge stöd för Sametinget att öka samiskt
inflytande över forskning som är angelägen och relevant för samer, Sapmi och samiska
intresseområden. Sametingets forskningspolitik förutsätter att ekonomiska förutsättningar
för detta arbete säkerställs.
Parlamentsbyggnad

År 2019 beslutade plenum att Sametingets parlamentsbyggnad ska placeras i Östersund.
'Sametinget har besökt olika tomtalternativ på orten. Nästa steg är en förprojektering av det
vinnande arkitektförslaget Badjaneapmi av Murman arkitekter utifrån de tomtförslag som
finns i Östersund. En förprojektering omfattar bland annat en teknisk översyn och revidering
av lokalprogrammet, ny tomtutredning samt kostnadsbedömning av byggprojektet, klarläggande av huvudmannaskap och övriga finansieringsfrågor samt långsiktiga hyres- och
driftsfrågor. Samtinget bedömer att förprojekteringen är nödvändig för att få fram underlag
som krävs för att kunna gå vidare i processen, men saknar i dagsläget medel för detta.
Internationellt arbete

Sametinget behöver förstärka det internationella arbetet för att driva, följa upp olika
internationella författningar och rapporter. Det saknas medel för att delta vid de av FN
sanktionerade konferenserna. Sametinget skulle kunna bidra mycket till Sveriges ambitioner
vad gäller de konventioner man undertecknat och som berör urfolk. Att samerna i Sverige
har möjlighet att delta och bidra med urfolkskunskap i FN-systemet borde välkomnas av
12

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokumentdatum : 2021-02-04
Dnr 1.3.3-2021-249

Sveriges regering, då man indirekt uttryckt detta i olika konventioner och deklarationer som
berör urfolksfrågan. I många rapporter poängterar Sverige att urfolksfrågor prioriteras högt.
Norge har en bra modell där Sametinget och regeringen avtalat om samernas deltagande och
roll vid internationella event, både när det gäller att ingå i den norska delegationen och när
Sametinget själva är ackrediterade till eventet.

Konsultationsordning
När konsultationsordningen mellan regeringen och Sametinget träder i kraft kommer
Sametinget att behöva mer resurser för att arbeta i paritet med den, både politiskt och på
tjänstemannanivå. Oavsett om den konsultationsordning som håller på att arbetas fram
träder i kraft under året eller inte, är ovanstående resursförstärkning nödvändig. Resursförstärkning av förvaltningsanslaget är en förutsättning för ökad delaktighet och inflytande.

Sammanfattning - förvaltningsanslaget
För anslag 3:1 Sametinget, ap.l Sametinget prioriterar Sametinget en anslagshöjning för att
kunna möta upp de krav som åligger Sametinget för att stärka Sametingets kansli med
personella resurser.
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Utgiftsområde 23, 1:22 främjande av rennäringen
Anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m

2020

2021

2022

2023

2024

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Handlingsplaner klimatanpassning

10 000

10 000

10000

Samråd vid etableringsprocessen

10000

10 000

10 000

Rovdjursförekomst

47 000

47 000

47 000

67 000

67000

67 000

(tkr)

Summa utökning

0

0

Klimatanpassning

De förväntade framtida klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att ha stora
effekter på naturmiljö, arter, ekosystem och biologisk mångfald. Det innebär att naturens
förmåga att leverera ekosystemtjänster kommer att påverkas. I Arktis sker förändringarna
snabbare än i övriga delar av världen. Förändringarna är också accelererande och mer
extrema. Uppvärmningen förväntas bli två till tre gånger högre än genomsnittet. Att det har
blivit varmare märks genom bland annat fler extremväder, ökad oförutsägbarhet i vädret,
höjda havsnivåer och krympande havsis i Arktis. Sommaren år 2018 med extrem värme,
extrem torka och extrema temperaturer på norra halvklotet hänger ihop med att den globala
temperaturen har ökat. Det extrema vädret orsakade bland annat svårsläckta bränder. Alla
samebyar har olika förutsättningar och svårigheter. Samebyarnas förmåga att anpassa sig till
klimatförändringarna är beroende av annan markanvändning och olika typer av beslut som
påverkar renskötselns förutsättningar och villkor.
Nyckeln till framgångsrik klimatanpassning inom rennäringen och samiskt samhällsliv är att
minska sårbarheten genom flexibilitet. Det är det tydliga budskap som kommer fram från
såväl forskning, traditionell kunskap och intervjuade informanter.
Forskningens rekommendationer är tydliga: Det krävs aktiva politiska beslut och förändring
av lagstiftningen för att stärka samiska näringar och den samiska kulturen i ett ändrat
klimat. Ökat inflytande och hänsyn till samiska näringar och den samiska kulhuen i samråd
och beslutsprocesser är ytterligare åtgärder som forskningen lyfter som viktiga för att möta
ett förändrat klimat.
SMHI fick under 2016 i uppdrag av regeringen att utlysa medel till svenska myndigheter för
att utveckla handlingsplaner för sitt klimatanpassningsarbete. Sametinget beviljades medel
och har därefter arbetat fram en handlingsplan för klimatanpassning som gäller för 2017 och
framåt. I samarbete med Länsstyrelsen initierade Sametinget 2018 pilotprojekt för 4
samebyar med syfte att analysera hur klimatförändringarna kan komma att påverka
förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem samt analysera möjliga förslag till
åtgärder och insatser. Utifrån den satsningen togs en syntesrapport fram av SWECO - En
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sammanställning av pilotprojekten med klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för
klimatanpassning. Under 2019 och 2020 har ytterligare 5 samebyar tagit fram planer.
Av samebyarnas analyser framgår att det mest brådskande är strategier i förhållande till
vinterbetesmarkerna. Det politiska och juridiska arbetet med att skydda betesmarkerna mot
exploateringar och ytterligare fragmentering samt att minska rovdjurstrycket måste fortsätta
och intensifieras. Pilotsamebyarnas handlingsplaner visar också på vikten av beredskap inför
scenarier såsom kraftiga väderomslag, isbildning samt plötsliga sommarhändelser,
exempelvis skogsbränder, vilka kan få betydande påverkan på renskötselns renbetesmarker.
Många av förslagen till åtgärder handlar om samråd och överenskommelser med andra
näringar, politik och myndigheter, dvs en stor del i möjliggörandet av en optimal anpassning
är beroende av tredje part.
Andra förslag har rennäringen en direkt eller viss rådighet över som:
•

Återställning och/eller restaurering av flyttleder samt skapa nya flyttlådor

•

Skydd och/eller restaurering av betesmark i övdgt

•

Utveckling av RBP och teknik (ex. drönare)

•

Bygga viltbroar över älvar för att möjliggöra flytt av renar över reglerade vattendrag
eller vid tidigare vårflod

•

Öka kunskapen och beredskapen om sjukdomar på ren.

•

Minska rovdjurstrycket i vissa områden där betet i låser sig lika lätt

•

Inköp av mobila renskötselanläggningar och mobila hägn, mobila silon etc.

•

Spolning och salh1ing av hagar (för att motverka damning kalvmärkning)

•

Samråd på rätt nivå och i tidiga skeden

•

Riktade informationsinsatser, ökad kommunikation och mer forskning

•

Kunskapsbyggande åtgärder för att sprida och stärka kunskapen om
klimatanpassning

En del av dessa åtgärder kommer möjligtvis att kunna kostnadstäckas via det nya
landsbygdsprogrammet.

Handlingsplaner för klimatanpassning för samebyar
En prioriterad insats är fortsatta insatser för ytterligare samebyvisa handlingsplaner och
sårbarhetsanalyser. Planerna bör vara kopplade till ett stöd för samebyarna som kan sökas
för att genomföra faktiska åtgärder utifrån klimatanpassning som kostnadstäcks genom
rennäringens främjandeanslag. Uppskattad kostnad för denna åtgärd är cirka 10 mnkr för
2022 samt en ytterligare ökning till 20 mnkr från 2023 då fler samebyar har genomfört sina
handlingsplaner.

Samråd vid etableringsprocesser
Den i särklass viktigaste åtgärden för rennäringens klimatanpassning är att försöka bibehålla
ett sammanhållet landskap med fungerande ekosystem och biologisk mångfald. I detta
sammanhang blir stöd och resurser för samråd med företrädare och myndigheter för andra
markanvändningsintressen avgörande.
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Uppskattningsvis 25-50 procent av motsvarande en heltidstjänst krävs i dagsläget av varje
sameby för att bevaka deras intressen i olika samråd. Ibland krävs även ytterligare
kompetens vilken då får köpas in som en extern tjänst av de olika samebyarna.
Sametinget bör ges uppdrag och resurser att etablera ett stöd till samebyar som tagit fram
handlingsplaner med åtgärder för klimatanpassning och direkt bidrar till att bevaka och
bevara skyddet av det samiska landskapet. Sametinget bör utforma stödet och avgöra hur
det på effektivaste sätt kan komma aktörerna till del. Kostnaden för ett sådant stöd som t.ex.
föreslås till stöd för samebyarnas planering och deltagande i samråd och olika
ärendeberedningar vid exploateringar, uppskattas till cirka 5 mnkr för 2022 samt ytterligare
5 mnkr från 2023 utifrån antagandet att varje sameby får ersättning för det arbete som krävs
vid olika typer av samråd och exploateringsprocesser som har samband med
klimatförändringen.
Nya ersättningsbelopp för rovdjursförekomst
Sametinget föreslår följande ersättningsbelopp:
Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Lo

340 000

120 000

60 000

Järv

335 000

115 000

60000

Varg ·

840 000

135 000

60000

Örn och björn:

BJÖRN

7 200 000 kr

ÖRN

1750000 kr

Baserat på 2019 års inventering innebär ökade ersättningar för rovdjursförekomst en
budgetökning från cirka 55,5 mnkr till 97 mnkr, en ökning på närmare 41,5 mnkr. Sametinget
ämnar även öka björnersättningen från och med 2021, vilket medför en budgetökning på 34,3
mnkr. Förslaget utgår från viltskadeförordningen och innehåller nya beräkningar till
underlag för de ersättningsbelopp som Sametinget föreslår.
Viltskadeförordningen SFS (2001:724) 6 §

Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket belopp ersättning skall lämnas till
samebyarna för:
1. Varje föryngring av varg, järv och lo inom en samebys betesområde och

2. Regelbunden eller tillfällig förekomst av varg, järv och lo
Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket totalt belopp ersättning skall
lämnas för skador som björn och örn orsakar på renar. Ersättningen enligt andra stycket
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fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas
areal.
Enligt 7 § ska ersättningsbeloppen enligt 6 § första stycket beräknas med ledning av:
1. medelslaktvärdet på en ren med tillägg för honrenarnas produktionsvärde,
2. uppskath1ingar av hur många renar som dödas av respektive rovdjursart,
3. uppskattningar av i vilken utsträckning kalvar respektive vuxna renar dödas av
respektive rovdjursart och
4. det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar.
Dagens ersättningsnivåer kvarstår på samma nivå allt sedan 2002. Sametinget bedömer att
det genom de senaste årens forskning finns nya välgrundade underlag för att beräkna mer
korrekta ersättningsbelopp för de skador som rovdjuren orsakar inom samebyarnas
betesområden.
Förslagen grundar sig på i huvudsak tre olika forskningsrapporter. Ett rörande lo och järvens
effekter på samebyarnas slaktuttag (Bobbs et al 1), en rapport om samebyarnas merarbete
(Junros /Boström 2), en rapport om björnarnas predation (Viltskadecenter 3). Vår bedömning
är att dessa rapporter för närvarande är de mest tillförlitliga underlagen för att bedöma den
ersättning om ska utgå till samebyarna för rovdjurens skador.
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Utgiftsområde 17, 1:2 ap 5 Bidrag till samisk kultur
2020

2021

2022

2023

2024

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Indexuppräkning

1000

1000

1000

Giron Såmi teåther

18000

18000

18 000

19000

19000

19 000

(tkr)

Summa utökning

0

0

Sametinget vill ha en levande samisk kultur med ett starkt och mångfaldigt samiskt konstoch kulturliv. Sametinget vill skapa bestående och långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för att främja alla delar av det samiska kulturlivet. Det finns idag ett stort behov
för både insatser som främjar och stärker en stark och levande samisk kultur och för åtgärder
som möjliggör en stabil infrastruktur för det samiska civilsamhället.
Sametinget fördelar verksamhetsbidrag till bland annat samiska kulturinstitutioner,
organisationer, föreningar, samegårdar och kulturcentra. De bidrar till utvecklingen och
stärkandet av samisk konst- och kulturliv på lokal, regional och nationell nivå genom
närheten till den samiska allmänheten, olika sakkunskaper, engagemang i akh1ella samiska
samhällsfrågor-samt aktiviteter och arrangemang som stärker den samiska identiteten och
det samiska samhället. Samerna behöver stabila organisationer och kulturinstitutioner för en
långsiktig och hållbar utveckling av det samiska samhället och i förlängningen även
stärkande av demokratin.
Anslaget 1.2, ap 5 Bidrag till samisk kultur höjdes 2018 till 17 878 mkr. En indexuppräkning
av anslaget från 1999 (14 515 tkr) skulle innebära en höjning av anslaget med en miljon kr.
Kulturverksamheterna visar årligen långt större behov än vad Sametinget kan fylla.
Organisationer och institutioner kan inte utöka sina verksamheter på grund av bristande
ekonomiska resurser. Många har fått skära ner på personal och verksamheter. En höjning av
anslaget skulle bidra till Sametingets mål om ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
Sametinget anser det viktigt att kunna stödja samiska kulturarbetare och vill därför även
föreslå en ändring i regleringsbrevet för att kunna fördela medel till stipendier, utöver bidrag
till samisk kultur. Sametinget ser ett stort behov av att kmma stärka olika områden inom
kulturlivet, såsom konst, slöjd, teater, film, litteratur och musik. Genom stipendier kan
Sametinget stärka enskilda kulturskapares villkor och även bidra till att uppnå målet om en
starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
Giron sami teahter ska vara en ledande institution inom den samiska scenkonsten vad gäller
utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Den ska vårda och främja det samiska
kulturarvet och språkets alla varieteter. Teatern har i flera års tid arbetat för att bli en samisk
nationalscen i Sverige. Teatern finansieras till största delen genom Sametingets anslag till
kultur, men även av Region Norrbotten och Västerbotten, Kiruna och Storumans kommun.
Teatern har presenterat ett underlag med budget för en samisk nationalscen. Målet är att
kunna dubblera antalet produktioner per år, skapa mindre föreställningar för att nå mindre
· platser, höja kompetensen inom den samiska teater- och kulturvärlden, öka engagemanget i
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den samiska samhällsdebatten genom att anordna samtalsträffar och seminarier i samband
med föreställningarna samt förstärka språkresurserna inom teatern så att alla samiska språk
används i föreställningar, samtal och kommunikation. Teaterns uppdrag är brett och
motsvarar i praktiken en nationalscens, men med mindre ekonomiska och personella
resurser. Kostnaderna för en samisk nationalscen bygger dels på teaterns nuvarande
kostnader, dels på en jämförelse av budgeten för den samiska nationalscenen i Norge
(Beaivvas sami teahter). Sametinget betonar vikten av utökade resurser för att möjliggöra
utvecklingen av den samiska scenkonsten och för att nå teaterns mål om en samisk
nationalscen i Sverige.

Sametinget föreslår en höjning av anslaget med en mnkrför att kunna stärka samiskt konst- och
kulturliv. Sametinget föreslår även en ändring i regleringsbrevet för att kunna fördela medel till
stipendier.
Sametinget föreslår en anslagshöjning med 18 mnkrfö1; att stärka Giron sami teahters mål om att bli
en samisk nationalscen i Sverige.
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Utgiftsområde 1, 7: 1 Nationella minoriteter
2020

2021

2022

2023

2024

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Nationellt uppföljningsansvar

2 200

4000

6 000

8 000

Hemsida minoriteter.se

1200

1500

1500

2 000

5 000

5 000

(tkr)

Tilläggsanslag för samiska
förvaltningsområdet

Ap. 12 Nationellt uppföljningsansvar
Sametinget disponerar enligt anslaget 7:1, ap 12, 2 200 000 kronor till myndighetens
kostnader för uppföljning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och
minoritetspolitiken. Anslaget har varit oförändrat sedan 2010. Detta har i praktiken inneburit
prioriteringar av insatser.
Enligt Sametinget är de nuvarande resurserna kraftigt underdimensionerade för att bedriva
ett effektivt utvecklings- och uppföljningsarbete inom samtliga de områden som uppdraget
kräver. Det finns ett stort behov att stödja och följa upp de kommuner som inte ingår i
förvaltningsområdena men som har åtaganden enligt minoritetslagens allmänna
bestämmelser. Det finns också behov av stöd till kommuner och regioner som ingått i
förvaltningsområdet sedan lång tid. Personal byts ut kontinuerligt och det saknas ett
effektivt system för erfarenhets- och kunskapsöverföring på såväl lokal som regional nivå.
Vid utökningen av förvaltningsområdet krävs dessutom utökade insatser som inte ryms
inom nuvarande resurser. Minoritetslagstiftningens ökade krav på alla kommuner och
regioner har även medfört en ökad efterfrågan på kunskapshöjande insatser och rådgivning.
I anslagspost (ap.3), som disponeras av Länsstyrelsen i Stockholm, finns 1450 000 kronor
öronmärkta för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och
utbildningsinsatser. Uppföljningsmyndigheterna ska använda medlen i samråd. Flera av de
behov som identifierats inom det kunskapshöjande och stödjande uppdraget är inte möjliga
att åtgärda med befintliga resurser. Resurserna behöver dessutom bli avsevärt mycket större
för att möjliggöra strukturer som på sikt skulle kunna göra övriga aktörer mer självständiga.
Myndigheten skulle kunna ta fram modeller för kartläggning och samråd som så många
kommuner efterfrågat samt bedriva kampanjer riktade till allmänheten. Det finns ett fortsatt
behov av informationsmaterial och broschyrer som är resurskrävande att producera. Det
finns en stor efterfrågan på att de material som produceras ska finnas översatta på
minoritetsspråken, något som hittills inte kunnat prioriteras på grund av resursbrist.
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Ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Enligt anslaget 7:1, ap 15, disponerar Sametinget 1 200 000 kr till finansiering av hemsidan.
Under åren 2010-2021 har det har inte skett någon prisuppräkning av anslagsposten.
Hemsidan är ett redskap som underlättar arbetet inom förvaltningsområdena och för
förvaltningsmyndigheter. Den sprider information och ger bland annat kunskap om urfolket
samerna och de nationella minoriteterna. Ju fler artiklar som publiceras på webbplatsen
desto fler besök noteras. I arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella
minoriteterna. Akh1ell statistik visar att fler hittar webbplatsen. För att
fortsätta öka antalet besök på hemsidan och attrahera nya besökare krävs att fler artiklar
publiceras. Hemsidan är ett redskap som underlättar arbetet inom förvaltningsområdena och
för uppföljningsmyndigheterna.
En målsättning inom den minoritetspolitiska strategins delområde sp:r;åk och kulturell
identitet är att stödja språken så att de hålls levande. Det innebär att de nationella
minoriteterna ska ges möjlighet att lära sig, använda och utveckla sitt modersmål. Det
behövs fler arenor där språken används och synliggörs. Webbplatsen skulle kunna bli en ny
arena genom att publicera artiklar på de olika nationella minoritetsspråken.
Organisationsstödet i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Urfolket samerna omfattas inte av organisationsstödet i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter. Sametingets bestämda uppfattning är att
organisationer som företräder samerna ska ha resurser motsvarande de nationella
minoriteternas riksorganisationer för att på ett jämlikt sätt bli delaktiga och få likvärdigt
inflytande i samhället som de nationella minoriteterna. Dem1a uppfattning delas av
regeringen i regeringens skrivelse 2017/18:282, Nystart för en stärkt minoritetspolitik.
Ap. 13 Statsbidrag

Anslagspost 13, disponeras av Sametinget och ska bland am1at användas för statsbidrag till
kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för samiska för kosh1ader som följer av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens
fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Enligt nuvarande fördelningsnyckel får en kommun som ingår i två eller tre
förvaltningsområden utöver grundbeloppet ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.
Sametinget hade gärna sett att motsvarande gäller för samiska förvaltningskommuner och
regioner som har fler än ett samiskt språk inom sitt förvaltningsområde. Enligt nuvarande
fördelningsnyckel är detta inte möjligt. En möjlig lösning skulle kunna vara att Sametinget
får utökade resurser och att kommunerna kan ansöka om tilläggsanslag från Sametinget.
Sametinget har dels i 2013 årsredovisning om tillämpningen av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och dels i rapporten om statsbidragets användning11
uppmärksammat regeringen på att det kan vara skäl att se över fördelningen av statsbidrag

11

Rapport om användningen av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska samt
förslag till riktlinjer, 2016-01-29, dm 2015-1171
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till kommuner inom förvaltningsområdet för samiska. De flesta av dessa kommuner har en
efterfrågan av service och omvårdnad på flera av de samiska språken. Detta medför en
väsentlig merkostnad jämfört med om kommunen ger motsvarande service och omvårdnad
enbart på ett minoritetsspråk. Merkostnader uppstår exempelvis vid översättningar,
anlitande av tolkar och information på de olika samiska språken. Inom
förskoleverksamheten och äldreomsorgen finns det behov av fler samisktalande personal på
grund av de stora skillnaderna mellan de samiska språken. Representanter för samerna i
kommunala samrådsgrupper har påtalat för Sametinget att statsbidraget är för lågt och att
fördelningsnyckeln bör ses över.
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Anslag 1: 5 Näringslivsutveckling
2020

2021

2022

2023

2024

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Samiska branschorganisationer

2 500

2 500

2 500

Personalkostnader EU-program

3 800

3 900

3 900

6300

6400

6400

(tkr)

Summa utökning

0

0

Samiska näringar - näringslivsutveckling
De näringar som traditionellt brukar vara kännetecknande för samerna är re1märing, samiskt
hantverk (duodji ja daidda), gårdsbruk, jakt och fiske. Idag är dock samisk näringsverksamhet betydligt mer mångfacetterad. Tillväxtverkets definition på kulturella och
kreativa näringar är att "(de) består av foretag med kulturskapande eller kreativa processer som sin
affärside eller som sin råvara. Det finns också foretag som bygger vidare på andras skapande,
exempelvis genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt
innehåll. Samisk näringsverksamhet kan sägas vara alla näringar som samer bedriver och
som på något sätt kan kopplas samman med samisk kultur och samiskt levnadssätt och som
riktar in sig mot glesbygdens behov. Ur ett urfolkspers.p ektiv är det angeläget att de samiska
näringarna stärks och utvecklas, dels med den traditionella kunskapen i fokus och dels för
att stärka företagsamheten på landsbygden. Av den anledningen är det av viktigt att
fortsatta utvecklingsinsatser genomförs för att möjliggöra de samiska näringarnas
överlevnad. En förutsättning för att de olika verksamheterna ska vara ekologiskt, kulturellt,
socialt och ekonomiskt hållbara, är att det samiska näringslivet tillförs ekonomiska medel.
Ökad samisk medverkan i regional utveckling
Med anledning av OECD:s slutrapport från projektet Linking Indigenous Communities with
Regional Development har ett antal slutsatser med rekommendationer redovisats. Ett starkt
och livskraftigt samiskt näringsliv förutsätter ett antal aktiviteter kopplade till nedanstående
huvudområden:
•

Förbättra insamling och spridning av data/statistik/information om samiska
förhållanden - näringsliv, hälsa, med flera områden.

•
•

Skapa en miljö där samiska näringar och företag kan stärkas.
Stärka kopplingarna mellan samer och regional utveckling.

Samverkan mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar
samhällsutveckling. Sametinget behöver bättre samverkan och inflytande i de regionala
utvecklingsstrategierna för norrlandslänen men också tillgång till egna regionala
tillväxtmedel för att stimulera det samiska näringslivet regionalt i utvecklingsområden som
inte kan stödjas inom ramen för gällande EU-stöd.
Samiska branschorganisationer
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Den samiska företagsstrukturen består i huvudsak av mikroföretag. Sapmi är dessutom
geografiskt vidsträckt och det är långt mellan företagen oavsett det gäller samiskt hantverk,
turism/besöksnäring, design, mat, musik eller annat. Avstånden gör det svårt att bilda
företagskluster inom samma bransch. Det finns en avsaknad av hjälp och samordning för de
olika branscherna och behovet att utveckla egna organisationer för att tillvarata och förenkla
företagens vardag är stort. Permanent grundfinansiering för samiska branschorganisationer
för att dessa i sin tur ska kunna driva den samiska näringslivsutvecklingen framåt och vara
till hjälp skulle vara en lösning. I enlighet med betänkandet Ett land att besöka (SOU 2017:95)
behöver Sametinget ett tvåårigt uppdrag för att arbeta med samisk branschorganisering
Sammanfattning

För anslag 1:5 Näringslivsutveckling prioriterar Sametinget en anslagshöjning för att
säkerställa personella resurser.
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Utvecklingsområde: Inrättande av särskilt språkanslag
(tkr)

2020

2021

2022

2023

2024

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Stipendieordning för samiska studier

1000

1000

1000

Korttidsstudiestöd (2007:1347}

1000

1000

1000

Giellagaldu

5400

5400

5 400

Utökning Språkcentrum

16 911

16911

16 911

24311

24311

24311

Summa utökning

0

0

Behov av språkanslag

Sametinget behöver förstärka arbetet med att leda det samiska språkarbetet genom ett årligt
språkanslag. På kort sikt behöver språkanslaget inrymma kostnaden för statsbidrag enligt
förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska samt statsbidrag för
stipendieordning för samiska studier.
Det viktiga arbetet med FN:s internationella år för urfolksspråk har gett konkreta resultat
över hela världen. Sametinget har genomfört många aktiviteter som en del av det, bland
annat ett seminarium för att kartlägga de samiska språkens nuläge och utvecklingsbehov.
Genom bland annat deltagande i styrgruppen för det internationella urfolksspråkåret och
under Unesco:s generalkonferens i november i Paris har Sametinget engagerat sig och
bidragit till en hög ambitionsnivå för urfolksspråkarbetet på internationell nivå. Det är
glädjande att FN i december beslutade att genomföra det internationella urfolksspråksdecenniet 2022-2032, en betydande möjlighet att långsiktigt stärka våra språk.
Korttidsstudiebidrag

Det har funnits och finns fortfarande stora brister för möjligheten att lära sig samiska genom
utbildning. Korttidsstudiebidragets syfte är att främja samiska språken så att samer som inte
har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva samiska får tillfälle att lära sig det genom kortare
studier. Korttidsstudierna medverkar till att öka språkanvändningen genom att läs- och
skrivkunnigheten tillgängliggörs och därmed ökar språkkunskaperna i sin helhet.
Sametinget har i sitt språkpolitiska handlingsprogram uppmärksammat stöd för
språkstudier genom en stipendieordning som kan stimulera till ytterligare samiska studier,
insats nr 8 i språkpolitiskt handlingsprogram.
Språkcentrum

Samiskt språkcentrum finns idag på sydsamiskt område och inrättades 2010 i Östersund och
Tärnaby. Språkcentrum har sedan dess varit en viktig resurs för samiska språkens utveckling
och arbetet med att revitalisera de samiska språken. Under 2018 gav regeringen Sametinget i
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uppdrag att utreda hur verksamheten kan utvecklas för att främja fler samiska varieteter.
Sametinget ser ett stort behov av språkcentrum även på nord- och lule/pitesamiskt område
för ökad geografisk närhet till språkanvändarna och för att förstärka och underlätta
revitaliseringsarbetet. Vid eventuell utökning av Samiska språkcenhum ser Sametinget att
nuvarande språkcentrum under anslag 7:1 Nationella minoriteter flyttas till det särskilda
språkanslaget.
Sami Giellagaldu
För att stärka och utveckla det samnordiska språkarbetet driver Sametingen i Sverige, Norge
och Finland genom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR), ett gemensamt gränsöverskridande
språkvårds- och terminologiarbete. Sami Giellagaldu är de samiska språkens språkvårdande
organ som har bedrivits i projektform i ett antal år. Funktionen språkvård och
språknormering inom det samiska språkområdet är viktig och ett nationsöverskridande
samarbete är nödvändigt för en sammanhållen utveckling av respektive språk. En
permanent struktur och en säkrad finansiering för Giellagaldu behöver etableras. Under 2020
fortsätter arbetet med struktur, översyn av lagar och samtal om hur ett gränslöst språkarbete
kan ledas av ett gemensamt organ med Norge som värdland och med språkarbetare i tre
länder.
Konsekvenser
Under de senaste åren har Sametinget har verksamheter som främjar de samiska språken
fördelats på olika anslag, anslagsposter och via särskilda uppdrag. Genom att imätta ett
språkanslag kan samtliga verksamheter med avseende på språkfrågor slås samman. Det gör
det möjligt att flytta ap.14 Språkcentrum, som idag inryms under anslag 7:1 Åtgärder för
nationella minoriteter, såväl som finansieringen för Giellagaldu, 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, till det särskilda
språkanslaget. Därutöver skulle de långsiktiga språkinsatser som bland annat
kartläggningen visat på, kunna finansieras av det särskilda språkanslaget.
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Investeringar och finansiering
Verksamhetsinvesteringar
(tkr)

Datasystem, rättigheter m.m.

2020

2021

Utfall

Prognos

2022
Beräkn.

2023
Beräkn.

2024
Beräkn.

1500

1000

1000

1000

1000

1500

1000

1000

2 500

2 500

2000

2 000

1500

1500

1000

1000

Anslag (efter medgivande av
regeringen (1:22 ap.2))

1000

1000

1000

1000

Summa finansiering

2 500

2 500

2 000

2000

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och
installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast
egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
. kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
ka pita !försörj ni ngsförord ni ngen)
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Finansiering
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
(tkr)

2020

2021

2022

2023

2024

Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

/8 lån i Riksgä/dskontoret

1802

1596

2 396

2 896

2696

Nyupplåning (+)

536

1500

1500

1000

1000

Amorteringar(-)

-742

-700

-1000

-1200

-1100

UB lån i Riksgäldskontoret

1596

2 396

2 896

2 696

2 596

Beslutad/föres/agen låneram

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Ränteutgifter

0

0

0

0

0

742

700

1000

1200

1100

Summa finansiering

742

700

1000

1200

1100

Summa amorteringar och ränteutgifter

742

700

1000

1200

1100

Finansiering av räntor och avskrivningar
0103001 001 Sametinget
övrig finansiering

Anslagskredit

Sametingets anslagskredit för 2019 samt 2020 uppgick till 3 procent av anslag. För att bättre
kunna planera och nyttja medel bör anslagskredit om 3 procent på beviljat belopp vara
möjligt att förfoga över kommande år. Främjande av rennäringen m .m. 1:22 har svårare att
planera sina kostnader med anledning av att anslaget är styrt av föreskrifter och
förordningar som styr utbetalningarna av transfereringar. Anslaget behöver därmed nyttja
en beräknad anslagskredit om 3 procent på beviljat belopp.
Låneram

Låneramen för Sametinget uppgick för 2019 till 3 500 tkr och inför kommande år föreslås
ramen vara oförändrad. Sametingets förbrukning av låneramen uppgick 2020 till 1596 tkr.
Antalet anställda hos Sametinget har ökat och behov finns av större lokaler i Jokkmokk. I
Östersund har Sametinget flyttat in i nya och större lokaler på Frösön. Utökade lokaler
kommer att medföra merkostnader.
Under 2020 har Sametinget fortsatt sett över sin IT-miljö och dess säkerhet enligt nya
dataskyddsförordningen och kommer under 2020 att fortsätta det arbetet.
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Räntekontokredit

Sametinget räntekontokredit har historiskt uppgått till 5 000 tkr vilket Sametinget föreslår
vara oförändrat.
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
2020

2021

2022

Utfall

Prognos

Beräknat

Maximalt utnyttjad räntekonto kredit under året

319

0

0

Minsta behållning på räntekontot under året

-319

1000

1000

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret

11849

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

(tkr)

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Beslutad/föreslagen räntekontokredit

Övrigt

Enligt kapitalförsörjningsförordningen ska anläggningar som används av Sametinget
finansieras via lån från Riksgäldskontoret med vissa undantag för anslag främjande av
rennäringen m .m ., 1:22.

29

Bilaga 1. Samisk kultur
Sametinget vill att ansvar och resurser för samiska kulturfrågor samlas hos Sametinget som
förvaltningsmyndighet för samisk kultur.
Samernas bibliotek
Sametingets biblioteksverksamhet är en central del i arbetet med att revitalisera de samiska
språken och stärka deras ställning i samhället. En levande och modern biblioteksverksamhet
bidrar till en positiv utveckling för de samiska ·språken genom att synliggöra och tillgängliggöra den samiska litteraturen samt stödja de samiska språken inom utbildningsområdet.
Samernas bibliotek har en viktig roll i att synliggöra samernas berättelser, historia, nutida
livsvillkor samt öka kunskapen om samiska frågor i det omgivande samhället. Det i sin tur
leder till ett starkare och mer livskraftigt samiskt samhälle.

Sametinget redovisade 2018 ett uppdrag om att utvärdera och analysera verksamheten vid
Samernas bibliotek samt lämna förslag på ytterligare åtgärder för att vidareutveckla
biblioteket. 12 Utvärderingen visade att samisk biblioteksverksamhet inte har följt
utvecklingen som har skett på biblioteksområdet i övrigt. Bland annat saknas samiska
skolbibliotek, ett rikt utbud av samisk litteratur för barn och överlag tillräckligt med böcker
och annan media på de samiska språken. Samernas bibliotek har i dagsläget en mycket
begränsad verksamhet med endast en anställd bibliotekskonsulent. Både intresset för och
kännedomen om Samernas biblioteksverksamhet är låg hos den samiska allmänheten, vilket
gör att biblioteket nyttjas i låg grad. Biblioteket ska ge service till barn, unga och till
skolbiblioteken, informera och ge råd till låntagare, samarbeta strategiskt med andra aktörer
och katalogisera samiskt material.
I förslaget till Nationell biblioteksstrategi föreslås att det nationella stödet till biblioteken, där
användarna tillhör de nationella minoriteterna och urfolket samerna, behöver förstärkas.
Detta arbete åligger alla bibliotekstyper och bör påskyndas. Bibliotekslagen föreskriver att de
nationella minoriteterna ska ägnas särskild uppmärksamhet. Deras möjligheter att behålla
och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. Barns utveckling av en
flerkulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska prioriteras.
Revitalisering av språken och den kulturella identiteten är central. Alla som tillhör de
nationella minoritete,rna har rätt till sina språk och en likvärdig biblioteksverksamhet oavsett
var de bor i landet. Att stärka och skydda språken och de kulturella identiteterna ska ingå i
bibliotekens uppgifter. Flera av de nationella minoriteternas bibliotek kan ges ett ansvar
som statligt finansierade resursbibliotek för sina respektive språkområden. Sådana särskilt
utpekade resursbibliotek för olika nationella minoriteter och urfolket samerna kan då arbeta
stödjande och erbjuda dessa tjänster till biblioteken, gärna via en lånecentral. Ambitionen är
att all utgivning på minoritetsspråken ska vara tillgänglig via alla bibliotek genom
digitalisering, som e-böcker eller print on demand. Bilderböcker, barnböcker, ungdomsböcker,
vuxenböcker, tillgängliga medier, forskningspublikationer och facklitteratur bildar en

12

Ku2015/02788/DSK
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språklig utvecklingstrappa som behöver få en hemvist i en flerkulturell identitet med starkt
stöd från biblioteken. Radio, tv, film, musik, ljud och talböcker har stor betydelse. De
nationella uppdragen till resursbiblioteken bör ha detta som gemensam utgångspunkt. 13
Kungliga biblioteket har 2020 fått i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella
minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets
kommuner. Uppdraget innefattar bland annat Samernas bibliotek genom Sametinget. I
uppdraget ingår bland annat att dessa bibliotek ska vara stöd för landets kommuner och
främja medieförsöijningen på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ska tillgång till
litteratur för barn och unga särskilt beaktas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med
Sametinget gällande Samernas bibliotek. Regeringen har avsatt 10 mkr för hela uppdraget.
Sametinget kommer genom detta uppdrag kunna ge stöd i medieförsörjning, rådgivning och
kompetens och bli en resurs för hela landet gällande samisk litteratur. Depåer och
lånecentraler kan koordineras i samråd med Samernas bibliotek14 •

Sametinget foreslår att medel tillfors for att stärka biblioteket med tre mnkr.
Immateriella kulturarv

Sverige har skrivit under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är samordnande myndighet för implementeringen
av konventionen. Ett antal myndigheter och institutioner har ansvar för arbetet med
konventionen inom områdena muntliga traditioner, sociala sedvänjor, riter och högtider,
kunskap och sedvänjor rörande universum, traditionell hantverkskunskap, framföranden
(musik, dans och teater), kunskaper och sedvänjor rörande naturen samt kulturarv som hör
samman med materiella kulturarv och kulturmiljöer i Sverige. I frågor avseende det samiska
immateriella kulturarvet ska arbetet ske i samråd med Sametinget. Sametinget ingår även i
den nationella samrådsgruppen tillsammans med Isof och de övriga nodmyndigheterna.
Sametinget har under flera års tid framfört önskemål om att bli nodansvarig myndighet för
samisk kultur. Det skulle stärka både det samiska arbetet nationellt men även med de andra
Sametingen, då även Norge och Finland har skrivit under konventionen.
Under perioden 2020-24 är Sverige medlem i Unescos kommitte för konventionen.
Sametinget har fått i uppdrag att bistå Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som
expert i kommitten och även bidra till det fortsatta genomförandet av konventionen i
Sverige.

Sametinget vill forstärka arbetet med denna konvention med en mnkr.
Samiska arldvsamlingar

Sametinget arbetar för ökat inflytande, självbestämmande och förvaltningsansvar i frågor
som rör urfolket samerna.
Utredningen Härifrån till evigheten (SOU 2019:58) föreslår bland annat att Sametinget ska
samla kunskap om arkivbestånd som bildats och samlats in av och för urfolket samerna och

13

Demokratins skattkammare - förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, 2019. S. 8.
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verka för att bestånden uppmärksammas och tillgängliggörs. Ett särskilt bemyndigande för
uppgiften införs i arkivförordningen. Sametinget tillförs 2 mnkr för arbetet med det nya
arkivansvaret. Sametinget anser det positivt att vårt ansvar förstärks men utredningen svarar
inte på vilken statlig myndighet som ska ha ett samlat ansvar för insamling, bevarande och
bearbetning av samiska arkivmaterial. I Sametingets och Isof:s översyn 15 av denna fråga är
Sametingets förslag att myndigheten ska få det samlade förvaltningsansvaret. Sametingets
förslag går därmed längre än förslaget i Arkivutredningen. När det gäller samiska
arkivmaterial är de i dag utspridda och fragmentiserade på många olika arkiv. En samlad
överblick av de samiska arkivmaterialen saknas. Speciellt enskilda arkiv riskerar att förstöras
utan en tydlig organisering. Samiska enskilda arkiv innehåller kulturell och samhällsviktig
information och behöver samlas in och säkerställas inför framtiden. För bättre insamling och
tillvaratagande av enskilda arkiv är det nödvändigt att förtydliga ansvarsfördehu.ngen samt
säkerställa en långsiktig finansiering av den samiska arkivsektorn. Här har Sametinget en
viktig roll att fylla genom ett utpekat förvaltningsansvar för samiska arkivsamlingar.
Ett samlat samiskt arkivansvar skulle på ett naturligt sätt kunna inrymmas i Sametingets
verksamhet som förvaltningsmyndighet för samisk kultur. En samisk arkivfunktion under
Sametingets ledning blir då en viktig del av det samiska folkets bevarande av och tillgång till
sitt kulturarv, men stärker även urfolkets självbestämmande och demokrati.
Sametinget delar inte förslaget att Sametingets arkivansvar inte ska omfatta de statliga
arkivbestånden. Samverkan med berörda parter är givetvis av största vikt men för att
urfolket samerna ska ha ett reellt inflytande inom detta område bör även statliga samlingar
ingå i Sametingets förvaltningsansvar. Samiska arkivsamlingar kan samlas till en eller flera
fysiska platser, men det utesluter inte samverkan med andra arkivmyndigheter och
institutioner kring exempelvis digitala lösningar. Tillgänglighetsfrågan kan lösas i
samverkan med berörda parter. Samerna som urfolk har rätt till självbestämmande kring hur
det egna kulturarvet ska hanteras. Det bör ske utifrån etiska och rättsliga principer som
bygger på internationella deklarationer och konventioner som rör urfolk. Även statliga
samlingar ska hanteras utifrån de principerna.

Sametinget föreslår att Sametinget får ett samlat förvaltningsansvar för samiska arkivsamlingar.
Sametinget förslår att två mnkr avsätts för detta arbete.
Samiska kulturmiljöer
Att skydda och vårda kulturarvet är en nationell angelägenhet och ansvaret delas av alla.
Sametingets definition av samiskt kulturarv är det samiska folkets kultur och historia i en
geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett
ta.nkesystem och dagens levande samiska kultur. Kulturmiljön och kulturlandskapet är en
del av kulturarvet. Sametinget vill utses som förvaltningsmyndighet för samiska
kulturmiljöer, såsom i Norge. I Norge har Riksantikvarien ett överordnat ansvar, men
förvaltningen av samiska kulturmim1en ligger på Sametinget. Sametingets nio lokalkontor
fungerar som kulturmilmesförvaltningarna på fylkeskommunerna (motsvarande
länsstyrelserna). Sametinget förvaltar samiska kulturminnen enligt kulturmiljölagen och

15

Ku2017 /02544/LS, Ku2017 /00478/KL
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handlägger plan- och byggfrågor så som fylkeskommunerna. Deras ansvarsområden
överlappar varandra. De samiska museerna i Norge ligger under Sametinget.
Viktiga utgångspunkter för Sametingets ståndpunkt är FN:s urfolksdeklaration,
Konventionen om biologisk mångfald, Konventionen om det immateriella kulturarvet och
den Europeiska landskapskonventionen. Precis som andra folk har det samiska folkets rätt
till sitt kulturarv. Målsättningen är ett långsiktigt hållbart nyttjande av marker och
naturresurser inom samiskt område där utgångspunkten är samisk historia och samisk
värdering. Sametinget vill värna, bevara och synliggöra det samiska kulturarvet, stärka
kunskaperna om samisk tradition och historia samt förvalta det samiska kulturarvet med
bakgrund av egen historia och egna värderingar. Genom att Sametinget blir förvaltningsmyndighet för samiska kulturmiljöer tillförsäkras nuvarande och kommande generationer
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det bidrar till Sveriges arbete med att nå miljökvalitetsmålen samt internationella konventioner.
Fördelar med Sametinget som förvaltningsmyndighet för samiska kulturmiljöer:
•

En tydlig samrådspart vad gäller bland annat samhällsplanering och förvaltning

•

Aktuell kunskap om samiskt kulturarv upprätthålls och samlas hos berörda
myndigheter, organisationer och allmänheten
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning som
underlag för politiska och förvaltningsmässiga beslut
Principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) kommer att praktiseras
I det samiska perspektivet är alla frågor miljöfrågor; kultur går inte att skilja från
natur, därför får miljöfrågor större utrymme i det övriga samhället
Information om tillståndet på samiska kulturmiljöer insamlas och kulturmiljöer
bevaras, restaureras och förvaltas på rätt sätt
Möter behovet av att skydda samiska kulturmiljöer

•
•
•
•
•

Sametinget vill verka for ett särskilt skydd i lagstiftningen for samiska kulturmiljöer. Det finns ett
stort behov av att dokumentera samiska kulturmiljöer genom exempelvis forn.minnes- och
fältinventeringar.
Repatriering av samiska mänskliga kvarlevor

Krav på återförande (repatriering) av föremål och kvarlevor har rests bland världens urfolk
sedan 1970-talet, i takt med ökat politiskt medvetande och krav på självbestämmande.
Repatriering handlar om rätten till det förflutna och till sina förfäder. Det handlar också om
försoning mellan urfolk och statsmakterna. Det finns både urfolksrättslig reglering och
etiska förhållningssätt som talar för repatriering av både kulturföremål (arkeologiska
samlingar) och mänskliga kvarlevor (anatomiska samlingar). De etiska regler som finns på
området ställer redan idag krav på museerna och på professionen att agera med beaktande
av urfolkens intressen. Sverige var en av 143 länder som i september 2007 röstade för FN:s
urfolksdeklaration. Av artikel 11 framgår att urfolket har rätt att skydda arkeologiska och
historiska fyndplatser. I artikel 12 uttrycks urfolkens rätt till repatriering av mänskliga
kvarlevor och att staten ska tillhandahålla en mekanism för repatriering i samverkan med
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urfolket. 16 Sametinget vill därför se tillkomsten av en sådan mekanism och ett tydligt
regelverk som ger samerna inflytande i frågor som rör repatriering.
Sametinget beslutade 2007 att kräva en fullständig identifiering av allt samiskt skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en kartläggning av hur museer och institutioner
tillskansat sig materialet samt en repatriering av de samiska mänskliga kvarlevorna.17
Sametinget har haft ett etiskt råd för detta arbete och har även deltagit i
Riksantikvarieämbetets arbete kring att ta fram nationella riktlinjer för museernas
hantering av mänskliga kvarlevor och återförande av föremål. Sametinget har även under
årens lopp haft samråd med Statens historiska museer (SHM) vilket har lett till ett
gemensamt arbete för att lyfta frågan om samiska mänskliga kvarlevor och repatriering. En
gemensam bedömning är att regeringen bör ta ett större nationellt ansvar för dessa frågor.
En kunskapsöversikt gjord av SHM18 visar att def finns mänskliga kvarlevor på minst 66
svenska museer. Kvarlevor från samer finns på minst 11 museer och lika många museer har
kvarlevor från urfolk i andra länder. 19 Översikten rekommenderar att ett större grepp tas
om frågan kring kvarlevor från minoritetsgrupper och urfolk i museisamlingar genom att en
mera ingående och detaljerad kunskapssammanställning utförs i form av en fördjupad
forskningsuppgift på statligt initiativ. Denna bör genomföras av en kvalificerad
forskargrupp, med representanter från relevanta myndigheter och organisationer som referensgrupp. Uppdraget bör innefatta en närmare kartläggning av förekomsten av mänskliga
kvarlevor från minoriteter och urfolk i svenska samlingar vid museer och myndigheter samt
bakgrunden kring insamling, hantering och användning över tid. En sådan fördjupad
sammanställning, som eventuellt kan utformas som en så kallad vitbok, bör därefter kunna
fungera som underlag för den fortsatta diskussionen och arbetet med såväl hantering som
eventuell återföring. 20 Sametinget ställer sig bakom denna rekommendation.

Sametingets ståndpunkt är att samiska kvarlevor ska återforas och återbegravas i Sapmi. Regeringen
bör ta ett större ansvar for att detta ska ske. En översyn av lagstiftning och forskningsetik samt
klargörande av roller och ansvar är nödvändigt for att kunna arbeta vidare med frågan på nationell
nivå. Det är även viktigt med samverkan mellan myndigheter och institutioner både på lokal, regional
och nationell nivå.

16

https://www.sametinget.se/2836

17

Plenumsbeslut 2007-02-20-22, § 14

18

Drenzel, Gustafsson Reinius, Hauptman, Hej Il & Sven berg (2016). Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer- en kunskapsöversikt. FoU
Rapport 15, Statens Historiska Museer. Stockholm.

19

lbid, s. 55.

20

lbid, s. 58.
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Bilaga 2. Utökning av anslag för de samiska språken
Utökning av anslag för de samiska språken för att leda det samiska språkarbetet

(tkr)

2021

2022

2023

2024

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Giellagaldu, samnordiskt språkarbete 21

0

5 400

5400

5400

Urfolksspråksdecenniet 2022 - 2032

0

2 000

2000

2 000

Språkstöd på individnivå

0

2 000

2000

2 000

Språkcentrum nordsamiskt språkområde 22

0

8500

8500

8 500

Språkcentrum lule-, och pitesamiskt
språkområde 23

0

8500

8500

8500

Summa utökning förvaltningsanslag

0

26400

26400

26400

De samiska språken

För att främja möjligheten för de samiska språken nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska,
umesamiska och sydsamiska att revitaliseras och fortleva som levande språk i samhället
behöver situationen för samiskan kraftfullt och tydligt förbättras. Det pågår ett långt
framskridet språkbyte och svenskan är för de allra flesta samer i Sverige numera ett
dominerande språk i vardagen så situationen är akut. Förutom språkmål i regleringsbrevet
och sametingslagen finns det insatser och åtgärder i det samlade handlingsprogrammet för
att bevara de samiska språken som behöver uppfyllas för att stärka och utveckla våra
samiska språk.
Under 2019 genomfördes FN:s internationella år för urfolksspråk där ett språkseminarium
genomfördes där det framkom olika behov för de samiska språken. Språknämnden har
påbörjat och fortsätter språkarbetet med utformandet av politisk språkstrategi och
utarbetandet av handlingsplan för respektive samiskt språk. Ett långsiktigt språkarbete över
nationsgränserna är också arbetet med det internationella urfolksspråksdecenniet 2022-2032.
Sametinget har haft uppdrag att utarbeta ett samlat förslag till handlingsprogram för
bevarande av de samiska språken (nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och
sydsamiska.) Ku2019/01888/CSM, dm l.3.8-2019-1498. Bakgrunden till uppdraget är
regeringens skrivelse, Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282), där
regeringen gjorde bedömningen att ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för
bevarande av de nationella minoritetsspråken bör utarbetas och antas.
Handlingsprogrammet innehåller såväl övergripande som specifika åtgärder i syfte att
främja möjligheten för de samiska språken att revitaliseras och fortleva som levande språk i
Sverige. Uppdraget är redovisat september 2020 till Kulturdepartementet.
Giellagaldu, samnordiskt språkarbete

21
22

23

Med indexökning för lönepåslagskostnader
Med indexökning för lönepåslagskostnader
Med indexökning för lönepåslagskostnader
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Sami Giellagaldu är ett gemensamt gränsöverskridande samnordiskt kunskaps- och
resurscentrum, det samiska folkets högsta beslutande organ i frågor som rör de samiska
språken. Giellagaldu är bildat av Sametingen i Sverige, Norge och Finland och är knutet till
Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR). Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor, NÄS
har haft i uppdrag att utreda lämplig organisationsform för Giellagaldu. Nu pågår
organisering av Sami Giellagaldu till ett permanent fristående organ som är administrativt
knutet till Sametinget i Norge med verksamhet och språkarbetarna i de olika länderna som
gemensamt ansvarar över samiska språken språkvårds- och terminologiarbete.
Sametinget har i sitt förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
föreslagit åtgärden och behovet att säkerställa ekonomiska resurser för etableringen och
verksamheten av Giellagaldu.
Urfolksspråksdecenniet 2022 - 2032
Under urfolksspråkåret, IYIL 2019 har ett slutdokument "Strategic outcome document of the
international languages" utarbetats. Unescos 40:e generalkonferens i Paris i november 2019
antog slutdokumentet med rekommendationen att genomföra ett internationellt
urfolksspråksdecennium 2022- 2032. FN:s generalförsamling beslutade i december 2019 i
New York att utnämna 2022-2032 till det Internationella urfolksspråksdecenniet.
Tillsammans med sametingen i Finland och Norge har planeringsarbetet påbörjats för att
nominera representanter för arktiska styrkommitten och den rådgivande gruppen. Årtiondet
kommer att vara en möjlighet för sametingen att tillsammans påbörja ett långsiktigt
språkarbete för att utveckla, koordinera och genomföra gemensamma insatser för de samiska
språken.
Språkstöd på individnivå
Det har fmmits och finns fortfarande stora brister för möjligheten att lära sig samiska genom
utbildning. Genom korttidsstudiebidragen främjas samer som inte har fått möjlighet att lära
sig läsa och skriva samiska och får tillfälle att lära sig det genom kortare studier.
Korttidsstudierna medverkar till att öka språkanvändningen genom att läs- och
skrivkunnigheten tillgängliggörs och därmed ökar språkkunskaperna i sin helhet24 •
2009 fick sametinget ansvaret för förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i
samiska och i regleringsbreven för samma år går att läsa:"Sametinget ska redovisa
fördelningen av medel till kortare studier i samiska". Denna lydelse återkommer i
Sametingets regleringsbrev från 2010 till 2015. Sedan 2016 finns inga skrivningar om
korttidsstudier i Sametingets regleringsbrev och det råder diskussion om Sametingets rätt att
utbetala bidrag för korttidsstudier genom anslag 3:1. Sametinget har fortsatt att betala ut
bidrag för korttidsstudier i samiska och har under 2017 reviderat sina föreskrifter om
statsbidrag vid vissa studier i samiska.
Det finns många samer som inte kunnat tillgodogöra sig en samisk språkutbildning i grundskolan eller haft en undermålig sådan utbildning eller som av andra skäl har behov av att
vidareutbilda sig i sitt språk i vuxen ålder. Detta är en möjlighet att återta och utveckla sitt

24

Handlingsprogrammet https://www.sametinget.se/1S1550?file id=l sid . 72

36

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokumentdatum: 2021-02-04
Dnr 1.3.3-2021-249

samiska språk. Sametinget har 2017-11-23 har i en hemställan föreslagit en stipendieordning
för studier i samiska25 .
Sametinget har i sitt förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
uppmärksammat åtgärden med fortsatta insatser för kortidssh1diebidrag för kurser i
samiska.
Det utökade anslaget för att leda det samiska språkarbetet behöver inrymma kostnaden för
kortare studier i samiska samt införandet av stipendieordning i studier för samiska.
Utökning av språkcentrum
Samiskt språkcentrum finns idag på sydsamiskt område och inrättades 2010 i Östersund och
Tärnaby. Språkcentrum har sedan dess varit en viktig resurs för samiska språkens utveckling
och arbetet med att revitalisera de samiska språken.
Sametinget fick 2018 i uppdrag av regeringen att utreda hur Samiskt språkcentrum
verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk (Ku2018/01453/DISK). I
utredningen bedömer Sametinget att språkcenh·um behöver utvidgas även inom nord-, och
lule/pitesamiskt område.
Sametinget har i sitt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken uppmärksammat åtgärden att lokalisera Samiskt språkcentrum till nord- och lule/pitesamiskt område
vid sidan av lokaliseringen i Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund för ökad geografisk
närhet till språkanvändarna och för att förstärka och underlätta det samiska revitaliseringsarbetet26. Samiskt språkcentrum bekostar och arrangerar språkbadsverksamhet för grund. skoleelever som studerar samiska. Efterfrågan av språkbad ökar och ett utökat anslag för fler
språkcentrum ger även möjlighet att förstärka den språkbadsverksamheten för grundskoleelever som sh1derar samiska i skolan.

25

Handlingsprogrammet https ://www.sametinget.se/1S1SSO?file id=l sid . 59

26

Handlingsprogrammet https ://www.sametinget.se/151SSO?file id=l sid. 27
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Bilaga 3. Budgetbehov för Sami Giellagaldu 2021-2024
Driftkostnader

2021
(kr)

Löne- och personalkostnader

Övriga driftkostnader

prognos

10 896 900

4198 535

15 095 435

2022

2023

2024

beräkning

beräkning

beräkning

11223 807

11 560 522

11907 336

4 324491

4 454 226

4 587 853

15 548 298

16 014 748

16 495 189

Summa driftkostnader
Tabell 1. Ovan en sammanfattning av Sami Giellagaldus budgetbehov 2021- 2024.

Sammanfattning
Utgångspunkten för Sami Giellagaldus budgetbehov är att språkarbetet fortsätter på minst
samma nivå som under perioden 2013 - 2020. Sami Giellagaldu har fram till idag arbetat
med fem samiska språk: syd-, lule- och nordsamiska, samt enare- och skoltsamiska.
Budgetbehovet för år 2021 är omkring 15,1 miljoner norska kronor. Det är beräknat 12
årsverken till administrativa resurser. Det omfattar direktören, administrationschefen,
kommunikationsrådgivaren och nio språkarbetare. Löne- och personalkostnader blir totalt
cirka 10,9 mnkr. Till löne- och personalkostnader räknas lönekostnader, semesterersättningar
och andra sociala avgifter samt kostnader för kompetensutveckling. Mötesarvoden för Sami
Giellagaldus styrelse och språk.nämnderna ingår också i personalkostnaderna.
Verksamhetens andra driftskostnader är cirka 4,2 mnkr. Till dessa kostnader räknas bland
annat administrationens-, styrelsens- och språk.nämndernas resekostnader, kontorshyror,
investeringar i IKT-utrustning, samt inköp av rekvisita och externa tjänster.
Planen är att under det första driftåret få verksamheten på plats och få en permanent drift av
verksamheten. Nästa år är planen att utveckla information, och förnya verksamhetens
hemsidor. En årligt pris- och löneökning på 3% är beräknad på budgetbehovet för åren 2022
- 2024. Efter dessa beräkningar blir Sami Giellagaldus budgetbehov för 2022 lite över 15,5
mnkr, år 2023 cirka 16 mnkr och 2024 cirka 16,5 mnkr.

Inledning
I detta dokument redogörs först grunden för Sami Giellagaldus shuktur och organisering.
Sametingen i Norge, Sverige och Finland och Samiskt Parlamentariskt Råd har under 2019
satt tydliga villkor och krav i samband med behandling av saker som gäller organiseringen
av nordiskt språksamarbete, som har betydelse för verksamhetens struktur. Sametingen har
också gemensamt utarbetat och enats på administrativ nivå om stadgar för Sami Giellagaldu.
Dessa beslut och stadgar har betydelse för verksamhetens struktur och framtida
budgetbehov.
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Därefter redogörs målsättningar- och uppgifter för Sami Giellagaldu. Sedan presenteras och
argumenteras det för Sami Giellagaldus budgetbehov för de fyra kommande åren. Sami
Giellagaldu har fram till idag arbetat med fem samiska språk: syd-, lule- och nordsamiska,
samt enare- och skoltsamiska. Utgångspunkten för budgetbehoven har varit att språkarbetet
fortsätter på minst samma nivå som till idag under perioden 2013 - 2020. Budgetbehoven
framkommer i en särskild tabell.
Sametingens mål är att under 2020 inrätta Sami Giellagaldu som ett permanent gemensamt
normeringsorgan, så att den nya verksamheten är i gång i böijan av 2021. Planen är att Sami
Giellagaldu blir en självständig verksamhet som Sametingen i Norge, Sverige och Finland
inrättar. Praktiskt och administrativt knyts Sami Giellagaldu till Sametinget i Norge, som
fungerar som ansvarig adminish·ativt, men verksamheten leds av en egen styrelse där alla tre
sameting har lika inflytande.
Slutligen är det en kort historisk översikt om bakgrunden till etableringen av Sami
Giellagaldu.
Grund för strukturen

Grunden för Sami Giellagaldus organisationsform är Sametinget i Norge som värdskap som
är en redogörelse av Nordiskt ämbetsmannaorgan för samiska frågor (NÄS) arbetsgrupp
som fick i uppdrag att utreda en framtida permanent organisationsmodell för Sami
Giellagaldu. Slutrapporten från NÄS-arbetsgrupppen Bedömning av organisationsform för
Sami Giellagaldu - Nordisk kunskaps- och resurscentrum för samiska språk färdigställdes
den 8 maj 2019. Utgångspunkten för NÄS-arbetsgruppens utredning var att Sami
Giellagaldu ska ha en gemensam ledning, så att de anställda har en gemensam arbetsgivare,
samt att verksamheten ska fungera i tre länder: Norge, Sverige och Finland. Utöver det ska
det vara möjligt att etablera ett fast organ snabbt, utan större lagändringar i de respektive
länderna. Arbetsgruppen bestod av representanter för alla sameting och departement med
ansvar för samiska frågor i Finland, Sverige och Norge. I samband med utredningen
utarbetade departementen tillsammans med sametingen först kriterier för organiseringen
som stödjer syftet med Sami Giellagaldu. NÄS-arbetsgruppen redogjorde för och bedömde
sitt arbete med de olika organisationsmodellerna mot dessa kriterier. Även om
arbetsgruppens råd baserades på en helhetlig bedömning av olika organisationsmodeller,
sätter kriterierna vissa förväntningar, villkor och krav för verksamhetens struktur.
Departementen har tillsammans med sametingen kommit fram till att med denna
organisationsform är det möjligt att hitta en permanent finansiering av Sami Giellagaldu.
Organisationskriteriet om långsiktighet och förutsägbarhet ska tillrättalägga förhållandena
så att verksamhetens finansiering är baserad på de respektive ländernas grundbeviljningar,
och inte på projektmedel. Det här kriteriet kommer att betyda långsiktighet och en
förutsägbarhet för verksamhetens budget och ramvillkor. Kriterierna handlar först och
främst om landets vilja att ge Sami Giellagaldu en långsiktig finansiering, oberoende av
organisationsform.
Plenumsbesluten om Nordiskt språksamarbete från 2019 av Sametingen i Norge, Sverige och
Finland (Sametinget i Sverige 2019:2, § 31, Sametinget i Norge 027/19 och Sametinget i
Finland 2/2019, 9 §) sätter tydliga villkor och krav på Sami Giellagaldus struktur och därmed
också för budgetbehoven. Villkoren i de likalydande plenumsbesluten är att Sami
39

Budgetunderlag 2022 - 2024
Dokumentdatum: 2021-02-04
Dnr 1.3.3-2021-249

Giellagaldu etableras som en permanent verksamhet med villkoret att alla sametingen är
med på samarbetet.
De andra villkoren är:
• Samiskt självbestämmande säkerställs med att det inrättas en styrelse för Sami
Giellagaldu, där varje sameting har två ledamöter och två ersättare.
• De respektive sametingen utser egna styrelseledamöter och ersättare i enlighet med
gällande Sametingssystem
• Verksamheten ska ha språkmedarbetare i de tre länderna, så att majoritetsspråkens
påverkan och de olika samiska språkens behov och särskilda utmaningar i alla tre
länder. tas hänsyn till i normeringen
Även plenumsbeslutet i Samiskt Parlamentariskt Råd punkt SPR 04/2019 Nordiskt språksamarbete
har villkor och krav som påverkar Sami Giellagaldus struktur. Under sitt plenumsmöte i Haparanda
kom SPR fram till att organisationsmodellen Sametinget i Norge som värdskap bäst kommer att säkra
den effektiva verksamheten för Sami Giellagaldu, och valde den här modellen som en framtida
organisationsmodell. Utgångspm1kten är att Sami Giellagaldu kan använda sig av adminish·ativa
resurser, rutiner och processer av Sametinget i Norge. Här är de tal om tjänster som gäller bland annat
ekonomiförvaltning, räkenskaper, löneutbetalningar, IKT-stöd, kontor. SPR:s beslutspunkt SPR
04/2019 hade följande villkor för sametingen:

•

Alla sameting deltar officiellt i samarbetet så att Sami Giellagaldu blir etablerat som
sametingens gemensamma språksamarbetsorgan där verksamheten fungerar som
gränsöverskridande normeringsorgan för de samiska språken.

•

Sametinget enas om gemensamma stadgar för Sami Giellagaldu och skriver under ett
samarbetsavtal.
Den årliga budgeten för Sami Giellagaldu förhandlas mellan sametingen.

•
•

•
•

•
•

Det upprättas en styrelse för Sami Giellagaldu, där alla representerade sameting har 2
ledamöter och 2 ersättare vardera. Sametinget utser sina styrelseledamöter och
ersättare utifrån de respektive
sametingssystemen.
Sami Giellagaldu har språkarbetare i alla de tre representerade länderna, så att
majoritetsspråkens påverkan och de olika samiska språkens behov och särskilda
utmaningar i alla tre länder tas hänsyn till i normeringen.
SPR uppmanar staterna och sametingen att arbeta mot att Sami Giellagadu får
tilldelat nödvändiga
ekonomiska resurser, så att Sami Giellagaldus verksamhet kan fungera enligt valda
organisationsmodell.

Sametingen har tillsammans utarbetat och enats på administrativ nivå om Sami Giellagaldus
stadgar under sametingsdirektörernas möte 04.02.2020, i Enare. I stadgarna definieras
organiseringen av Sami Giellagaldu, och syftet och uppgifterna för verksamheten som
inrättas av Sametingen i Finland, Sverige och Norge. Praktiskt och administrativt knyts Sami
Giellagadu till Sametinger i Norge som värdskap, men leds av en egen styrelse där alla tre
sameting har lika stort inflytande. Styrelsens sammansättning och uppgifter definieras i
stadgarna. Det definieras även i stadgarna att verksamheten ska ledas av en direktör som har
arbetsgivaransvar för de anställda vid Sami Giellagaldu. I enlighet med verksamhetens
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stadgar kan direktören och styrelsen självklart fritt organisera Sami Giellagaldu internt efter
vad de anser vara bäst. Dessa intentioner kommer dessvärre bli svåra att uppfylla i
framtiden om behoven inte har beaktas och på förhand tagits med i de ekonomiska ramarna.
Därför läggs det fram möjliga lösningar på dessa utmaningar i budgetbehoven.
Nämnda frågor sätter tydliga krav på Sami Giellagaldus struktur och budgetbehov.
Dessutom är grunden för strukturen och budgetbehoven erfarenheter från verksamheten i
Sami Giellagaldu under perioden 2013-2020. Med det menas Interreg-projektens SÅFa2projekt och fortsättningsprojektet Sami Giellagaldu, och erfarenheter och struktur från tiden
som projektliknande verksamhet.

Syfte och uppgifter
Sami Giellagaldu är ett gemensamt nordiskt och samiskt språksamarbetsorgan för det
samiska folkets frågor om de samiska språken. Organets ansvar är att koordinera, stärka och
utveckla det nordiska samiska språkarbetet. Syftet med Sami Giellagaldus att bevara, värna
och utveckla det kulturarv som samiska skriftspråk och muntliga språk representerar, och
bevara, stärka och utveckla de samiska språken samtidigt som man tar hänsyn till de olika
samiska språkens speciella behov, utmaningar och resurser.
Sami Giellagaldu har ansvar för att driva de samiska språkens språkvård. Sami Giellagaldu
ska fungera som ett gemensamt kunskaps- och resursorgan i de frågor som gäller normering
av de samiska skriftspråken. Dessutom ska Sami Giellagaldu bedriva
informationsverksamhet, ge råd och vägleda språkanvändare i språkfrågor.
Normering av språk är ett grundläggande arbete för all språkanvändning- och utveckling.
Termer och uttryck är en förutsättning för daglig användning av språk, i det skriftliga
språket, i medierna, i de sociala medierna, och på alla andra språkarenor. Språknormering är
grundstenen i alla språkutvecklingsåtgärder. Om det inte finns termer och uttryck så är det
inte möjligt att genomföra andra språkutvecklingsåtgärder som till exempel att producera
läromedel i och på samiska, utveckla korrektur- och andra språkutvecklingsverktyg i och på
de olika samiska språken. Språknormering sker vanligtvis på flera nivåer: ny terminologi,
rättstavning, skiljetecken, meningsuppbyggnad (syntax), och uppbyggnad av en
internationell termdatabas, samt normering av offentliga skrivsätt, som till exempel
ortografierna för ume- och pitesamiska, som Sami Giellagaldu har normerat.
Sami Giellagaldu samarbetar med Divvun på flera plan, exempelvis med utveckling av en
digital språkbank www.satni.org, där termerna som Sami Giellagaldu har normerat är
lättillgängliga för samiska språkbrukare. Divvun utvecklar även verktyg utifrån Sami
Giellagaldus normeringar. Samarbetet är också viktigt för att språkverktygen som Divvun
gör, exempelvis stavnings- och grammatikkontroll, gör att nya termer och normeringar fäster
sig i sp.råket. Med hjälp av dessa blir de lättare att skriva på samiska, något som också
påverkar till att språket används i större utsträckning. Utan Sami Giellagaldu kan inte
Divvun göra digitala språkutvecklingsverktyg som samhället behöver. Till dags dato finns
det en databas för normerad ortografi och normerade termer för några samiska språk, men
arbetet med syntaktiska normeringar är inte påbörjat och flera år med arbete med
normeringar ligger framför oss. För några samiska språk behövs det mycket resurser till
normering av ortografi och syntax.
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De samiska språken följer inte landsgränser utan korsar landsgränser. De samiska språken
skiljer sig åt i storlek, med andra ord antal språkanvändare. De samiska språken har olika
ortografiska principer och geografisk tillhörighet. Alla samiska språk är små och sårbara,
därför är det nödvändigt att prioritera resurser till att värna och utveckla de samiska
språken. Majoritetsspråken i de olika staterna har påverkat terminologins utveckling. Därför
är det viktigt att arbetet med språknormering görs i samarbete över statsgränserna.
Språksamarbete på över statsgränserna är viktigt för att kunna bevara det gemensamma
fundamentet för de samiska språken. Detta samarbete gör det möjligt att använda samiska
över landsgränser, samt att det reducerar kommunikationsproblemen mellan samisktalande
som riksgränserna orsakar.
Löne- och personalkostnader samt administration
Budgetbehovens resonemang grundar sig på erfarenheter som vi har samlat in genom
driften av Sami Giellagaldu som Interreg-projekt samt sametingens samarbete i
projektliknande verksamhet. Sami Giellagaldu har fram till idag (2013-2020) arbetat med fem
samiska språk: syd-, lule- och nordsamiska, samt enare- och skoltsamiska. Det är naturligt att
språkarbetet fortsätter med minst dessa samiska språk på samma nivå som tidigare.
Samtidigt är det viktigt att styrka och utveckla verksamheten i sektorer där det föms ett
tydligt behov för det.

Löne- och personalkostnader (kr)
Löner (12 årsverken)

2021

2022

2023

2024

7 733 900

7 965 917

8 204 895

8 451041

928 000

955 840

984 515

1014 050

1100 000

1133 000

1166 990

1202 000

Arbetsgivaravgifter

205 000

211150

217 485

224 009

Pensionspremier till SPK

930 000

957 900

986 637

16 236

Semesterersättningar
Mötesarvoden

Tabell 2. Tabellen ovan visar Sami Giellagaldus budgetbehov för löne- och personalkostnader för åren 20212024.
Beräkning enligt en 3 procent ökning för varje år som motsvarar pris- och lönetillväxt för åren 2022 2024.

Det är beräknat 12 årsverken för administrativa resurser, på samma linje som det har varit
fram till idag. Dessa resurser används målinriktat för att stärka och utveckla verksamheten.
Med administrativa resurser menas anställningarna för direktören, administrationschefen,
kommunikationsrådgivaren och nio språkarbetare. Administrationens löne- och
personalkostnader utgör runt 10,9 mnkr 2021. Som löne- och personalkostnader räknas
löneutgifter, semesterersättningar, arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader samt
kostnader för kompetensutveckling. Styrelsens och språknämndernas mötesarvoden räknas
också in i dessa kostnader.
Det har inte över huvud taget varit möjligt att utarbeta språkliga strategier fram till idag då
resurserna har prioriterats till att lösa utmaningar knutna till Sami Giellagaldus organisering,
samtidigt har man varit tvungen att säkerställa att den nuvarande projektliknande
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verksamheten kan vidareföras till åtminstone nästkommande år. Detta har påverkat
ledningen av det språkliga arbetet och informationstjänsten.
Utgångspunkten är att Sami Giellagaldu ska ha en enhetlig ledning samt drift och anställda
både i Norge, Sverige och Finland. Att verksamheten fungerar i tre länder ger utmaningar
speciellt till den administrativa ledningen och i uppföljningen av personalfrågor. Efter de
erfarenheter som man hittills har från genomförandet av Sami Giellagaldus verksamhet, är
att man behöver dela på ledaransvaret. Detta kommer även tydligt fram av personalens
feedback. Tanken är att det inrättas ett ledarteam i Sami Giellagaldu som består av en
direktör och en administrationsledare. På det sättet är det möjligt att leda och utveckla
verksamheten på ett effektivt sätt, samtidigt som den adminish·ativa ledningen är effektiv.
Verksamhetens huvudkontor kommer att vara i Norge, eftersom det är planerat att
Sametinget i Norge har det administrativa ansvaret för verksamheten. De samiska språken
har få språkarbetare och detta innebär utmaningar i förhållande till rekrytering av anställda.
För att ha en bättre möjlighet att rekrytera kompetent personal, är det nödvändigt att de
anställda kan arbeta var de vill inom dessa tre länder, till exempel med distansarbetsavtal,
antingen via hemmakontor eller hyrd kontorslokal. Det är ännu inte klarlagt hur bland annat
frågor som gäller socialförsäkringar är tänkta att lösas. Storleken på arbetsgivaravgiften kan
variera från land till land. Dessa frågor har betydelse för löne- och personalutgifter. Därför är
det svårt att beräkna dessa utgifter på förhand.

Direktör för Sami Giellagaldu
Enligt stadgarna anställs en direktör i Sami Giellagaldu, som leder Sami Giellagaldus
verksamhet. Sami Giellagaldu är ett språkligt kunskaps- och resursorgan för de samiska
språken. Därför är det naturligt att direktören leder det språkliga arbetet i verksamheten och
vid behov vägleder anställda i det dagliga språkarbetet, och genomför årliga .
medarbetarsamtal med anställda och följer upp resultaten. Detta förutsätter att
verksamhetens direktör har en solid ämneskompetens i samiska språk.
Direktören är sekreterare för styrelsen och ska förbereda och ge råd i de saker som läggs
fram för styrelsen. Direktören är även ansvarig för att genomföra styrelsens beslut. Styrelsen
har ansvar för att utarbeta mål och strategier för Sami Giellagaldus verksamhet. Direktören
har även ansvar för den interna organiseringen av Sami Giellagaldu. Detta betyder att
direktören ska delegera delar av sitt ansvar vidare till annan anställd inom verksamheten.
Det är naturligt att alla administrativa uppgifter delegeras till administrationschefen så att
direktören kan utveckla och planera verksamhetens långsiktiga språkliga sh·ategier, och
utarbeta syften och mål för terminologi- och normeringsarbete. På det här sättet kan det
säkras att verksamheten kommer att klara uppgifterna enligt målen, och bevara och utveckla
de samiska språken samtidigt som de möter de olika behoven, utmaningarna och resurserna
för de enskilda samiska språken.

Administrationschef
Trots att verksamheten praktiskt och administrativt blir knutet till Sametinget i Norge som
värdskap kan man inte förvänta sig att Sametingets administration har kompetens i alla de
tre ländernas lag- och regelverk vad gäller anställda, socialförsäkringsordningar och
beskath1ing. Effektiv administrativ ledning samt uppföljning av personalfrågor kräver att
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ledarteamet i Sami Giellagadu har den här kompetensen. Därför finns ett behov av att
anställa en administrationschef för verksamheten.
Administrationsledaren hör till ledarteamet för Sami Giellagaldu, som via delegerad
myndighet får ett speciellt ansvar för verksamhetens uppgifter. Administrationsledaren ska
se till att administrationen erbjuder aktuell administrativ hjälp och tjänster till direktören,
anställda, användare och verksamhetens samarbetspartners. Administrationsledarens arbete
är att leda och utveckla Sami Giellagaldus administration och kvalitetssäkra administrativa
uppgifter och stödverksamhet. Vidkommande har ansvar för personalledningen, med bland
annat löne- och personalpolitik, rekrytering, anställningar, kompetensutveckling för
anställda och uppföljning av personalfrågor.
Kommunikationsrådgivare

Sami Giellagaldus ska informera, ge råd och vägleda användare av samiska språk.
Informationsarbetet omfattar till exempel publicering om normeringarna på verksamhetens
hem- och Facebooksidor. Fram till idag har informationsarbetet varit bristande då det har
varit brist på resurser.
I samband med genomförandet av Interreg-projektet 2017 utarbetades det en
innehållsstrategi för Sami Giellagaldus digitala kanaler som ska bistå Sami Giellagaldu i det
strategiska arbetet med digitala kanaler. Målet :med strategin är att digitala kanaler ska
utveckla, bevara, stärka, öka användningen av samiska språk, och gör verksamheten känd.
Fram till idag har det inte varit möjligt att följa upp den här innehållsstrategin. Det har varit
nödvändigt att prioritera resurserna för att lösa utmaningarna vad gäller Sami Giellagaldus
organisering. Det har gått ut över informationsarbetet.
Det är tydligt att det finns ett behov av att prioritera och stärka informationsarbetet när Sami
Giellagaldu etableras som en permanent verksamhet. I detta sammanhang är det naturligt att
följa upp innehållsstrategin för digitala kanaler som blev utarbetade under 2017. Enligt
innehållsstrategin bör det inrättas en redaktionsgrupp för digitala kanaler som förvaltar
innehållet till hem- och Facebooksidorna. Denna grupp leds av en central innehållsförvaltare
som har det överordnade ansvaret för innehållet på Sami Giellagaldus hem- och
Facebooksidor. Det finns behov av att anställa en kommunikationsrådgivare till den centrala
innehållsförvaltarens funktion.
Enligt innehållsstrategin ska språkmedarbetarna använda minst 20% av sin arbetstid till att
sköta innehållet för de samiska språk som de arbetar med. Utgångspunkten är att
språkarbetet fortsätter på minst samma nivå som fram till idag. Det betyder att
kommunikationsrådgivaren har som uppgift att koordinera verksamhetens
informationsarbete, och tillsammans med språkmedarbetarna förvalta innehållet på minst
fem samiska språk på hem- och Facebooksidorna för Sami Giellagaldu.
Informationsutvecklingen kräver också att hemsidan förnyas, det förklaras mer om detta i
samband med verksamhetens andra driftskostnader.
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Språkpersonal
Språkpersonalens arbete har sedan 2013 bland annat varit att fungera som språksektionens
ärendehandläggare och sekreterare, och vägledare i frågor om bruk av samiska språk.
Sametingens plenumsbeslut (Sametinget i Sverige 2019:2, § 31, Sametinget i Norge 027/19 och
Sametinget i Finland 2/2019 9 §) och beslut i Samiskt Parlamentariskt Råds plenum, punkt
SPR 04/2019 kräver att Sami Giellagaldu har språkmedarbetare från huvudspråken och
behoven och utmaningarna för de samiska språken i alla h·e länder tas hänsyn till i
normeringen.
I Sami Giellagaldu har det fram till idag varit nio språkarbetare från sametingen i Finland,
Sverige och Norge: två i sydsamiskt område (en från Norge och en från Sverige), två i
lulesamiska (en från Norge och en från Sverige), tre i nordsamiska (en från varje land), samt en
enaresamisk och en skoltsamisk från Finland. Det är naturligt att arbetet förs vidare
åtminstone i de samiska språken där arbetet har kommit igång bra och har etablerat sig. Det
kommer att göra det möjligt att utforma syften och mål för terminologi- och
normeringsarbetet, och att genomföra arbetet i förhållande till syftena och målen.
Sami Giellagaldus ansvar är att koordinera, stärka och utvec½la det nordiska samiskspråkiga
samarbetet. Verksamheten behöver minst en språkmedarbetare från varje land där det talas
samiska för att verksamheten ska klara av att genomföra syftena och målen som är satta, och
terminologi- och normeringsarbetet ska ta till vara på det nordiska och gränsöverskridande
perspektivet. Med bakgrund av detta är behovet för Sami Giellagaldu beräknat på anställda
som utgör minst nio årsverken för att verksamheten ska kunna drivas på samma nivå som
fram till idag.
Styrelsen
Tidigare nämnda bestämmelser och riktlinjer förutsätter att det inrättas en styrelse för Sami
Giellagaldu, som är verksamhetens översta organ. Styrelsen har det yttersta ansvaret och
befogenheten för verksamheten. Sami Giellagaldus styrelse har sex styrelseledamöter och
lika många ersättare. Varje sameting utser två styrelseledamöter och två ersättare.
Resekostnader och mötesarvoden kommer att utgöra styrelsens driftskostnader.
Utgångspunkten är att styrelsen ska ha möten tre gånger per år. Då utgår man från att möten
varar i 8 timmar. Mötesarvodet är beräknat efter reglerna i Statens Personalhåndbok for 2020
punkt 10.14.2. Styrelsens medlemmar ersätts efter dessa regler även för mötesförberedelser.
• Ersättning till styrelseordföranden
• Under möte 632 kr/timme
•

• För förberedelse 478 kr/timme
Ersättning till ledamöter
• Under möte 478 kr/timme
• För förberedelse 478 kr/timme

Enligt detta kommer mötesarvoden att utgöras av cirka 100 tkr för 2021.
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Språknämnder

Sami Giellagaldus stadgar säger att styrelsen ska upprätta språknämnder efter behov och
resurser och efter förslag från direktören. Sametingens plenumsbeslut (Sametinget i Sverige
2019:2, § 31, Sametinget i Norge 027/19 och Sametinget i Finland 2/2019 9 §) och beslut i
Samisk Parlamentarisk Råds i plenumpunkt SPR 04/2019 kräver att Sami Giellagaldu har
språkmedarbetare i alla de respektive länderna, så att majoritetsspråkens påverkan, behoven
och utmaningarna för de olika samiska språken i alla tre länder tas hänsyn till i normeringen.
Så som tidigare förklarat, är utgångspunkten att språkmedarbetarna fungerar som
ärendehandläggare och sekreterare för språksektionerna, så har det även fungerat sedan
2013.
Sami Giellagaldu har fram till idag (2013-2020) arbetat med fem samiska språk: syd-, luleoch nordsamiska, samt enare- och skoltsamiska. Det är naturligt att språkarbetet fortsätter
med minst de samiska språken som det hittills har arbetat med. Utgångspunkten är att
styrelsen utser minst fem språksektioner, som har till uppgift att normera terminologi och
rättstavningsprinciper - på samma linje som praxis sedan 2013 och hittills, genom de olika
Interreg-projekten. Språknämnderna har tidigare benämnts språksektioner. Sami Giellagaldu
har hittills haft språksektioner i sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska och
skoltsamiska. Det är naturligt att normeringsarbetet fortsätter i nämnda språknämnder, där
arbetet har kommit igång bra och är väl etablerat. På det här sättet är det möjligt att utforma
långsiktiga syften och mål beräknat för normeringsarbetet, och genomföra dessa i
förhållande till syftena och målen.
Språknämnderna inrättas enligt samma struktur som nuvarande språksektioner.
• Sydsamiska nämnden 4 ledamöter (2 från Norge och 2 från Sverige)
• Lulesamiska nämnden 4 ledamöter (2 från Norge och 2 från Sverige)
• Nordsamiska nämnden 6 ledamöter (2 från Norge, 2 från Sverige och 2 från Finland)
•
•

Enaresamiska nämnden 3 ledamöter (alla från Finland)
Skoltsamiska nämnden 4 ledamöter (3 från Finland ochl från Ryssland). Dessutom
utses lika många ersättare till nämnderna.

Resekostnader och mötesarvoden kommer att utgöra nämndens driftskostnader. Som
utgångspunkt ska nämnderna ha möten tre gånger per år - så är det praktiserat hittills. Ett
möte går över två dagar, 8 +8 timmar. Det betalas samma mötesarvode till alla ledamöter
oberoende vilket land ledamoten representerar. Mötesarvodet är beräknat efter reglerna i
Statens Personalhåndbok for ?020 punkt 10.14.2. Styrelsens medlemmar ersätts efter dessa
regler även för mötesförberedelser.
• Ersättning till nämndens ordförande
• Under möte 632 kr/timme
• För förberedelse 478 kr/timme
•

Ersättning till ledamot
• Under möte 478 kr/timme
• För förberedelse 478 kr/timme

Enligt detta kommer mötesarvodena utgöra ungefär 1,0 mnkr för 2021.
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Övriga driftskostnader

Planen är att första driftåret används till att få verksamheten på plats och få en permanent
drift av verksamheten. Verksamhetens andra driftskostnader uppgår till cirka 4,2 mnkr för
2021. Som driftsutgifter räknas bland annat administrationens-, styrelsens- och
språknämndernas resekostnader, kontorshyror, investeringar i IKT- utrustning, sam inköp av
rekvisita och externa tjänster.
2021

2022

2023

2024

Organisatoriska utgifter

1634 535

1683 571

1734 078

1 786101

Datorer, skärmar, skrivare m.m.

300 000

12 st mobiltelefoner

120 000

Externa föreläsare

250 000

257 500

265 225

273 182

150 000

154 500

159135

163 909

1000 000

500 000

Övriga driftskostnader (kr)

Driftsavtal för hemsidor
Uppdatering av hemsidor
Tidskrift 4 gånger per år

500 000

515 000

Externa översättnings- och tolkningstjänster

250 000

257 500

265 225

273 182

Tryck

120 000

123 600

127 308

131127

120 000

123 600

127 308

131127

Hyra av möteslokaler

100 000

103 300

106 090

109 273

Mötes värd

50 000

51500

53 045

54 636

Mobilabonnemang

24000

24 720

25 462

26 225

Resekostnader styrelse och språknämnder

460 000

473 800

488 014

502 654

Resekostnader administration

540 000

556 200

572 886

590 073

Summa övriga driftskostnader

4198 535

4324491

4454 226

4 587 853

Annonsering av lediga tjänster

Tabell 3. Tabellen ovan visar Sami Giellagaldus budgetbehov för övriga driftskostnader för åren 2021-2024.
Beräkning enligt 3 procents budgetökning för varje år för ersättning av pris- och lönetillväxt 2022-2024.

Tanken är att Sami Giellagaldu praktiskt och administrativt knyts till Sametinget i Norge som
värdskap, men leds av en egen styrelse där alla tre sameting har lika stort inflytande. Som
utgångspunkt är det tänkt att Sami Giellagaldu kan använda administrativa resurser, rutiner
och processer av Sametinget i Norge. Här är de tal om tjänster som gäller bland annat
ekonomiförvaltning, räkenskaper, löneutbetalningar, IKT-stöd, kontor. Dessa uppgifter blir
tilläggsuppgifter som Sametinget i Norge får ta. Det är fortfarande inte klart hur mycket
resurser dessa uppgifter kräver, eller hur mycket det kommer att kosta. Utgångspunkten är
att Sami Giellagaldu ska ha verksamhet och anställda i Norge, Sverige och Finland. De
anställda ska ha möjlighet att ingå t.ex. distansarbetsavtal så att de kan ha hemmakontor eller
hyra kontor. Kostnader för kontorshyra kan också vara svårt att beräkna på förhand. Över de
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så kallade organisatoriska kostnader (overhead) har det använts en modell som visar att detta
kommer att utgöra 15 procent av löne- och personalkostnader.
Under det första driftåret är det nödvändigt med inköp av IKT-utrustning till 12 anställda.
Med IKT-utrustning menas pc, skärm, anslutningsutrustning, skrivare osv. Dessutom behövs
det köpas in telefoner med abonnemang som har internetåtkomst, till de anställda.
Det beräknas månatliga driftskostnader för hemsidorna. Dessa utgifter tillkommer oavsett
om hemsidorna blir förnyade eller inte. Förnyelse och utveckling av informationskanalerna
är ett villkor för att stärka och främja information. Till det här arbetet är det nödvändigt med
specialkompetens som är nödvändig att köpa in som extern tjänst. Det är planerat med
förnyelse av verksamhetens internetsidor under 2022. Planen är att använda medel till detta,
utöver det som är budgeterat för första driftåret för inköp av IKT-utrustning, totalt 1,0 mnkr.
Sami Giellagaldu måste till viss del köpa in externa konsulttjänster till enstaka tjänster.
Verksamheten ska fungera som ett gemensamt kunskaps- och kompetensorgan i saker som
rör normering av de samiska språkens skriftform. Med normering menas normering av
terminologi och rättstavningsregler. I samband med dessa normeringar kan det i vissa
discipliner vara nödvändigt att köpa in specifika ämnesexperter. På det här sättet kan vi
säkra att verksamhetens ålagda uppgifter håller hög kvalitet.
Verksamhetens syfte är att stärka och utveckla de samiska språken samtidigt som man tar
hänsyn till de olika samiska språkens behov, utmaningar och resurser. Detta gör det också
nödvändigt att arrangera olika språkseminarier, där experter från olika discipliner föreläser
om aktuell problematik och utmaningar. Detta kommer att kräva inköp av externa
konsulttjänster utanför den egna verksamheten. I detta sammanhang är det nödvändigt att
poängtera att översättnings- och tolktjänster inte hör till verksamhetens uppgifter. Detta är
tjänster som blir nödvändiga att köpa in utanför verksamheten, bland annat i förbindelse
med styrelsemöten och arrangemang av seminarier. I samband med möten är det nödvändigt
att hyra möteslokaler. Dessutom tillkommer resekostnader. Resekostnader för
administrationen, styrelsemedlemmar och språknämndsmedlemmar är beräknat till 1 mnkr.
Bakgrund till etablering
Sami Giellagaldus verksamheter är fram till idag (2013-2020) genomförda som Interregprojekt och i en projektliknande samarbetsform mellan sametingen. Här är det viktigt att
komma ihåg att uppgifterna blev avbrutna under ett år från början av juli 2014 till juli 2015
på grund av brist på finansiering. Den nuvarande organisationen har stora utmaningar bland
annat med hänsyn till finansiering, arbetsgivaransvar och ledning. Anställda vid Sami
Giellagaldu arbetar nu formellt i tre länders sameting. Arbetsgivaransvaret och
arbetsgivarens rätt till ledning är fördelat på tre sameting, medan beslutanderätt för arbetes
innehåll och genomförande hör till Sami Giellagaldu. Detta innebär stora utmaningar när det
gäller ledning av arbetet och de anställda. Största utmaningen är dock att Sami Giellagaldus
verksamhet inte är permanent på grund av att verksamheten saknar fast finansiering. Det
innebär att normeringsarbete inte blir genomfört enligt långsiktiga mål. Bristande
finansiering och utmaningar i förhållande till organisationsmodell har gjort det omöjligt att
etablera Sami Giellagaldu som en permanent verksamhet. På grund av detta har sametingen
varit tvungna att driva Sami Giellagaldu med totalt tre olika Interreg-projekt. Det är en
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medveten handling med intentionen om att få till ett permanent nordiskt
språksamarbetsorgan.
Sametingen har länge arbetat tillsammans och försökt att hitta en organisationsform för Sami
Giellagaldu som gör att Sami Giellagaldu kommer att ha en gemensam ledning samtidigt
som organet har verksamhet och anställda både i Norge, Sverige och Finland. Nordiskt
ämbetsmannaorgan för samiska frågor, NÄS, tillsatte i augusti 2018 en arb.e tsgrupp som fick
till uppgift att utreda en framtida permanent organisationsmodell för Sami Giellagaldu.
Arbetsgruppen slutrapport Sami Giellagaldu - Davviriikkalas samegielaid faga- ja
resursaguovddaza organisasuvdnahami arvvostallan (Sami Giellagaldu - utredning av
organisationsmodell för nordiskt samisk kompetens och resurscenter) blev klar 8 maj 2019.
Samiskt Parlamentariskt Råds plenum beslutade i Haparanda, Sverige i september,
organisationsformenSametinget i Norge som värdskap som organisationsform för Sami
Giellagaldu enligt rekommendationen som NÄS- arbetsgruppen hade i sin slutrapport. Efter
den här modellen inrättas Sami Giellagaldu knutet till Sametinget i Norge som ett första
gemensamt organ för sametingen. Sametingens mål är att etablera Sami Giellagaldu som ett
permanent gemensamt normeringsorgan under 2020, så att den nya verksamheten kommer
igång 2021.
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