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INLEDNING
Sametinget är samernas folkvalda organ
som instiftades av riksdagen den 17
december 1992 och invigdes den 26 augusti
1993. Sametinget är både ett folkvalt
parlament och en statlig förvaltningsmyndighet. Val hålls vart fjärde år (1993,
1997, 2001, 2005, 2009). Valdag är tredje
söndagen i maj. Sametingslagen (SFS
1992:1433) definierar Sametingets uppgifter
och reglerar hur valet till Sametinget går till.
Sametingets valnämnd, den centrala
valmyndigheten och länsstyrelsen i
Norrbottens län fullgör uppgifterna vid
sametingsvalet. Hela Sverige utgör en
valkrets. För att rösta i sametingsvalet måste
man aktivt anmäla sig till röstlängden.
Sametingets verksamhet spänner över vitt
skilda områden som samiskt näringsliv,
rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och
klimat, utbildning och forskning, främjande
av samiska kulturyttringar och traditionell
kunskap, kulturarvsfrågor, samiskt
bibliotek, information om samer, samiskt
språkarbete, gränslöst samiskt samarbete,
mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och
internationella urfolksfrågor.

SAMETINGETS UPPGIFTER
Sametinget ska verka för en levande samisk
kultur och ta initiativ till verksamheter och
föreslå åtgärder som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
1.

2.
3.
4.

besluta om fördelningen av statens
bidrag och av medel ur Samefonden till
samisk kultur och samiska
organisationer samt av andra medel som
ställs till samernas gemensamma
förfogande
utse styrelse för sameskolan
leda det samiska språkarbetet
medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att samiska behov beaktas,

5.
6.

däribland rennäringens intressen vid
utnyttjande av mark och vatten
informera om samiska förhållanden
utföra de övriga uppgifter som
ankommer på Sametinget enligt lag eller
annan författning.

ORGANISATION
Sametingets högsta beslutande organ är
plenum som består av 31 ledamöter. Dessa
har samlats till plenum i Lycksele,
Storhogna och Luleå under verksamhetsåret
2007. Sametingets plenum leds av ett
presidium bestående av Sametingets
ordförande (talman) och tre vice ordföranden. Verkställande organ är styrelsen
som består av fem ledamöter samt ersättare.
Styrelsen leds av Sametingets styrelseordförande, som arbetar heltid och är
arvoderad för detta. Övriga styrelse- och
tingsledamöter samt ledamöter i kommittéer
uppbär arvode enligt det reglemente som
fastställts av Sametinget. Ersättningar till
styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare
redovisas i noter till årsredovisningen, likaså
den ersättning som utgått till Sametingets
ordförande.
Den administrativa verksamheten vid
Sametingets kansli leds av en kanslichef.
Sametinget hade den 31 december 2007 35
anställda. Sametinget har sitt huvudkansli i
Kiruna och kontor i Jokkmokk, Tärnaby och
Östersund.
Myndigheten har den 1 januari 2007
övertagit arbetsuppgifter som är relaterade
till rennäringsadministrationen från
Jordbruksverket och länsstyrelserna i
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands
län. Sametinget har därmed också i enlighet
med Riksdagens beslut i maj 2006 övertagit
sektorsansvaret för rennäringen från
Jordbruksverket. Personalstyrkan har ökat
från 25 anställda i december 2006 till 35
anställda den 31 december 2007. Sametinget
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övertog vid överförandet fyra anställda från
rennäringsadministrationen vid
länsstyrelsen i Norrbottens län och övriga
har nyrekryterats. I samband med att
Sametinget fått fler arbetsuppgifter
disponeras också anslaget 23 45:1 Främjande
av rennäringen.

VERKSAMHETSGRENAR
Sametingets verksamhet är indelad i sju
verksamhetsgrenar:
Det folkvalda organet
Det samiska språket
Samiska näringar och
samhällplanering
Kultur, inklusive litteratur- och
biblioteksfrågor
Information
EU-program med samiska insatser

DEFINITION PÅ KVALITET
Sametingets definition på kvalitet är att
verksamheten för respektive
verksamhetsgren är ändamålsenlig och
motsvarar uppdrag och mål från
Sametingets plenum och styrelse, regeringen
samt övriga överordnade organ.
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att bedriva sin näringsverksamhet vilket
bidrar till att samer även
fortsättningsvis kan ha sin försörjning
från rennäringen.

ÖVERSIKTSBESKRIVNING
AV MÅLUPPFYLLELSE
1.

2.

Den samiska kulturens ställning är
stark. En ekologiskt, kulturellt och
ekonomiskt hållbar rennäring och
andra samiska näringar.
Sametingets och samernas ställning i
samhället är stark.

5.

Det samiska kulturlivet kan inte anses
vara varken starkt eller mångfaldigt om
antalet samiska litteratur- musik- och
filmproduktioner under 2007 används
som indikator.

Sametingets och samernas ställning i
det svenska samhället är inte stark, men
en process pågår för att stärka den. Flera
initiativ som Sametingets folkvalda
organ tagit har rönt viss framgång. De
långsiktiga effekterna är svåra att
bedöma.
3.

6.

Det samiska språkets (alla
varieteter) användning i samhället
har ökat och dess ställning i
samhället, framförallt i det
traditionellt samiska området, är
stark.

Information om Sametingets
verksamhet, samerna som urfolk,
samiska förhållanden och kultur
finns lättillgänglig och sprids i
samhället. Kunskapsnivån, särskilt
bland barn och ungdomar, är hög.
Kunskapsnivån i det svenska samhället
bedöms vara låg men tillgången på
information ökar.
Informationsspridning sker genom
webbplatserna www.sametinget.se och
www.samer.se, trycksaker och
personliga möten. Ett flertal
samarbetsprojekt pågår.

Det samiska språkets ställning i
samhället är inte stark. Ingenting tyder
på att det samiska språkets användning
i samhället har ökat. Samiskan används
mest i hemmet och i kontakter med
andra samisktalande. Samisktalandes
begränsade användning av sitt språk i
kontakt med myndigheter visar på
språkets förlust av viktiga
funktionsdomäner.
4.

Ett starkt och utvecklat mångfaldigt
samiskt konst- och kulturliv samt
stark samisk kultur och identitet.

7.

Ett starkt och utvecklat samiskt
närings- och samhällsliv med hög
attraktionskraft.
Sametingets genomförande av EUprogrammen har bidragit till målet.
Totalt har 137 EU-projekt genomförts
under programperioden vilka har
genererat 80 nya arbetstillfällen och
bevarat 264 arbetstillfällen.

Starka samiska näringar och en
samhällsplanering där samiska
behov beaktas. Rennäringen ger ett
rimligt antal samer tryggad
försörjning samtidigt som den
bedrivs på ett ekologiskt, kulturellt
och ekonomiskt långsiktigt sätt.

8.

Sametingets möjligheter att bevaka
samhällsplaneringsfrågor har ökat. Nya
initiativ har tagits för att öka
inflytandet. Sametinget arbetar med
insatser som underlättar för renägarna
4

Ett gott djurskydd och ett gott
djurhälsotillstånd bland djur i
människans tjänst och att
viltstammarna förvaltas på ett
sådant sätt att oacceptabla skador på
människor och egendom inte
uppstår.
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9.

Det finns livskraftiga stammar av
alla vilda djurarter. Skador av vilt är
minimerade genom jakt och andra
förebyggande åtgärder.
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla utifrån
målet om en ekologisk, kulturellt
och ekonomiskt hållbar rennäring
och en livskraftig rovdjursstam.
Storleken på rovdjursersättningarna
jämfört med den totala renköttinkomsten i primärledet visar på en
obalans som pekar mot att
rovdjursskadorna påverkar
rennäringens ekonomiska hållbarhet på
ett kännbart sätt. Frågan om
rovdjursstammen är livskraftig ligger
inte inom Sametingets ansvarsområde.
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Kompetensförsörjning

PERSONALFÖRSÖRJNING

Sametinget ska sätta upp interna mål för sin
kompetensförsörjning inför nästa år. Dessa
mål redovisas i årsredovisningen för 2008.

Sedan 1 januari 2007 är Sametinget central
förvaltningsmyndighet för rennäringen.
Sametinget beviljades ett utökat anslag på
4 600 tkr för de nya uppgifterna. I samband
med budgetpropositionen 2008 beviljades
Sametinget ett tilläggsanslag på 2 000 tkr för
2007 till förstärkning av personalstyrkan.

Tillgänglig kompetens
Ledningskompetensen omfattar kanslichef
och två avdelningschefer (tre personer).
Kärnkompetensen omfattar de medarbetare
som har kompetens om rennäring, kultur
och språk eller motsvarande.
Stödkompetens omfattar medarbetare med
kompetens inom områdena administration,
ekonomi, information, personalvetenskap
och juridik.

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ
Personalsammansättning
Antalet anställda vid slutet av 2007 uppgick
till 35 personer (inkl tillfälligt anställda). Av
dessa var 21 stationerade i Kiruna, 3 i
Jokkmokk, 5 i Östersund, 4 i Tärnaby samt 2
i övriga landet. Under 2007 har totalt 15
personer varit tillfälligt anställda.

PERSONALSTRUKTUR
2007

2006

Medelantalet anställda (st)

33

26

Antalet årsarbetskrafter
(st)

32

27

Andel kvinnor, procent

47,6

63,3

Andel anställda -29 år,
procent

2,3

16,7

Andel anställda mellan 3049 år, procent

64,3

46,7

Andel anställda 50- år ,
procent

33,3

36,7

49

46,6

Medelålder

KOMPETENS

KVINNOR

MÄN

TOTALT

Ledningskompetens

2

1

3

Kärnkompetens

8

15,25

23,25

Stödkompetens

8

2

10

Summa

18

18,25

36,25

Tabell 1:2 Sametingets tillgängliga kompetens 2007

Med den tillgängliga kompetensen har
Sametinget i huvudsak kunnat nå
verksamhetsmålen för 2007. Som revisorerna
påpekade i sin revisionspromemoria över
årsredovisningen 2006 var Sametinget
underbemannat. Detta har löst sig till viss
del genom externa nyrekryteringar, men
ännu återstår att stärka den tillgängliga
kompetensen under 2008.
Rekrytera kompetens
Den 1 januari 2007 övertog Sametinget
arbetsuppgifter från Jordbruksverket och
länsstyrelserna vad gäller rennäringsfrågor.
Fyra personer övergick med sina
arbetsuppgifter från länsstyrelsen till
Sametinget. Sametinget rekryterade också
externt en renmärkeshandläggare.

Tabell 1:1 Personalstruktur för Sametinget 2007

Medeltal anställda under 2007 är 33
personer. Kostnader för personalsociala
förmåner såsom företagshälsovård,
ersättning för sjukvårdskostnader,
läkemedel, personalvård och bidrag till
motionsaktiviteter har uppgått till 115 572
tkr.

Under 2007 har Sametinget förstärkt
ledningskompetensen med en externt
rekryterad chef för näringsavdelningen.
6
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Kärnkompetensen har stärkts med en externt
rekryterad rekvisitionsgranskare och en extra
resurs till näringsavdelningen samt en
handläggare för landsbygdsprogrammet.
Stödkompetensen har stärkts då man externt
rekryterade en administratör, en personalsamordnare och en ekonom. Sametinget har
dock konstaterat att det utökade anslag som
Sametinget fick 2007 för att finansiera
utökningen av arbetsuppgifter, inte har varit
tillräckligt. Regeringen har för år 2008 ökat
Sametingets förvaltningsanslag med sex
miljoner kronor. Anslaget används till att
förstärka juridisk kompetens, ledning,
sakhandläggning, finansiell och intern
styrning. Arbetet med rekrytering pågår och
fortsätter under 2008.

konflikthantering. Arbetet med värdegrunden
fortsätter under 2008.
Vad gäller den interna rörligheten har fyra
medarbetare fått helt nya arbetsuppgifter
vilket bidragit till intern kompetensutveckling. Tre av dessa personer arbetar med
Landsbygdsprogrammet och en person med
handläggning av prisstöd (enligt förordningen
om pristillägg på renkött). Inför 2008 står
Sametinget inför stora
organisationsförändringar.
Från 1 januari 2008 får Sametinget det totala
ansvaret för handläggningen av prisstödet som
under 2007 utförts av Jordbruksverket.
Kompetensen stärks genom kompetensutveckling för ansvarig medarbetare.
Sametinget tar också över hela ansvaret för
markanvändningsredovisning, där
Länsstyrelsen i Norrbottens län utfört tjänsten
för Sametingets räkning.
Fortsättningsvis kommer Sametinget att
behöva ta in kompetens i form av konsult
utifrån beträffande systemutvecklingen av
systemet (Ren2000). I systemanvändning ska
Sametinget utveckla eller nyrekrytera
kompetensen för att klara övergången.

Utveckla kompetens
Sametinget har interna rutiner för att utveckla
kompetensen och se till att medarbetarna får
relevant information. Detta sker t ex genom att
registratorn vidarebefordrar information som
kommer in till Sametingets allmänna
mejladress till medarbetarna. Sametingets egen
hemsida uppdateras kontinuerligt och där kan
de anställda ta del av information. Likaså kan
de anställda få information via Samiskt
informationscentrums hemsida
www.samer.se. Som ett led i
kompetensutvecklingen och som en förmån
kan Sametingets anställda läsa samiska fyra
timmar i veckan. Sametingets anställda har i
snitt deltagit sex dagar per person i extern
kompetensutveckling under 2007.

Behålla kompetens
Under 2007 har Sametinget fått 12 nya
medarbetare via övergångar eller
nyrekryteringar. Nyrekryteringarna har skett
för att kunna nå verksamhetsmålen då
Sametinget fick nya uppgifter.
Administrations- och ekonomiavdelningen har
under året anställt personal med kompetens
för att minska sårbarheten i verksamheten.

Enligt Sametingets plan för systematiskt
arbetsmiljöarbete ska alla medarbetare ha ett
utvecklingssamtal per år med sin närmaste
chef. Samtliga som har varit anställda före 1
januari 2007 har haft ett sådant samtal. Under
året har ett utbildningspaket på tre dagar
genomförts för hela personalgruppen. 28
personer deltog och syftet med utbildningen
var att stärka kompetensen inom effektivitet,
värdegrund och

En förstärkning av ledningskompetensen
gjordes på näringsavdelningen där en
näringslivschef anställdes i juni 2007. Inom
avdelningen har ett arbete med verksamhetsoch målstyrning påbörjats.
Arbets- och ansvarsfördelningen har
strukturerats upp för att avdelningen ska bli

1
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medarbetare får bättre styrning och
arbetsmiljön förbättras.

ARBETSMILJÖ
Systematiskt arbetsmiljöarbete och
samverkan

Avveckla kompetens
Tabell 1:3: Åldersstruktur på Sametinget i december
2007 i procent

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
genomsyra hela myndigheten för att på så
sätt upprätthålla eller förbättra effektiviteten
så att verksamhetsmålen uppfylls. Under
året har Sametinget arbetat med insatser för
att förbättra det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Inom Sametinget är medelåldern 49 år. Inom
10 år kommer drygt 25 % av nuvarande
personal att gå i pension. Sametinget
kommer att se över vilken kompetens som
kan försvinna för att redan nu kunna
planera för hur man ska kunna ta tillvara på
denna kompetens i framtiden. Ingen
tillsvidareanställd medarbetare har slutat
under 2007.

Insatserna under året har resulterat i
arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy, och
drogpolicy med handlingsplaner. Arbetet
har bedrivits i samverkan med hela
personalgruppen, bland annat på en
personalkonferens där de fackliga
representanterna och skyddsombuden
deltog. Inom Sametinget ska det
systematiska arbetsmiljöarbetet alltid finnas
med i det kontinuerliga arbetet.

25
22
20
16

16

15
13
11 %

11

11

10

Implementeringen av befintliga och nya
policies fortsätter för att förbättra det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

5

0
Under 25 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

De ensamhandläggare som inte har ”backup” eller resursstöd vid arbetstoppar har
varit en sårbarhet som Sametinget har
arbetat aktivt med. På administrations- och
ekonomiavdelningen har detta till stor del
åtgärdats under 2007. Resurser har skapats
för att ge förutsättningar för rimligare
arbetsbelastning genom att nya tjänster har
inrättats på avdelningarna för näringsliv och
kultur.

Över 55 år

Män
Kvinnor

Kompetensöverföring
Med anledning av de uppgifter som
överförts från Jordbruksverket och
Länsstyrelsen till Sametinget har
kunskapsöverföring skett på olika sätt i
samverkan med myndigheterna. Parallellt
arbete har varvats med möten och
utbildningar. Sametinget har också s k
samrådsgrupper med både Skogsstyrelsen
och Naturvårdsverket vilket har blivit en bra
form för kompetensöverföring.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas
inte om antalet anställda i gruppen
understiger tio eller om uppgiften kan
hänföras till en enskild individ. Eftersom
antalet anställda 29 år och yngre understiger
tio för 2007, har ingen uppgift om
sjukfrånvaron lämnats. Detsamma gäller för
år 2005 då andelen anställda män, 29 år och

8
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yngre, samt anställda 50 år och äldre var
mindre än tio personer.
SJUKFRÅNVARO
Totalt

2007

Den största utmaningen för Sametinget har
varit och kommer att vara de snabba
förändringarna av verksamheten i
förhållande till tillgängliga personalresurser.
Den största förändringen kommer att ske då
Sameskolstyrelsen och Sametinget förs
samman, som aviserats.

2006

1,76 %

3,9 %

Andel 60 dagar eller mer

30,33 %

43,5 %

Kvinnor

1,72 %

5,2 %

Män

1,8 %

1,3 %

Anställda -29 år

0,0 %

5,3 %

Anställda 30 – 49 år

1,54 %

3,4 %

Anställda 50 år-

2,21 %

3,9 %

Tabell 1:4: Sjukfrånvaro för Sametinget 2007

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden den 31 december 2007
var 1 319 tkr och antalet inbesparade
semesterdagar 616 stycken.

ANALYS AV ÅTGÄRDER
Ovan redovisas de åtgärder som Sametinget
vidtagit under 2007 för att säkerställa att
myndigheten har tillräcklig kompetens för
att nå målen för verksamheten. Sametingets
bedömning är att huvuddelen av åtgärderna
varit ändamålsenliga. Bland annat har
anställning av näringslivschef skett och
avdelningen har börjat arbeta målstyrt mot
verksamhetsplanen. Sametinget har externt
rekryterat kompetens för att minska
sårbarheten samtidigt som den
underbemanning som funnits inom ekonomi
och administration förbättrats. Helt
tillfredställande åtgärder har dock inte
kunnat vidtas för att nå verksamhetens mål.
Sametinget saknar fortfarande en person
med kompetens att följa upp och utvärdera
verksamheten. Den kompetensen ska
rekryteras externt under 2008. Sametinget
ska också stärka näringsavdelningens och
kulturavdelningens ensamma handläggare
både med intern rörlighet och med extern
rekrytering.
9
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EKONOMI
Sametingets totala kostnader och
intäkter (tkr)

INTÄKTER

2007

2006

2 005

Det folkvalda organet

7 902

7 301

9 248

Det samiska språket

2 627

2 955

2 999

18 424

1 689

377

Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

1 891

2 074

2 106

Information

4 482

4 792

4 983

EU-program med samiska insatser

2 506

4 649

4 997

Verksamhetsområde Det folkvalda organet,
samisk kultur och rennäring

Samiska näringar och samhällsplanering

Verksamhetsområde Viltvård
Ersättning och inventering

646

277

377

38 478

23 737

25 087

Det folkvalda organet

8 186

7 398

8 484

Det samiska språket

2 722

2 994

2 999

19 059

1 715

377

Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

1 959

2 102

2 106

Information

4 644

4 856

4 983

EU-program med samiska insatser

2 587

4 711

4 997

673

277

377

39 830

24 053

24 323

SUMMA

KOSTNADER
Verksamhetsområde Det folkvalda organet,
samisk kultur och rennäring

Samiska näringar och samhällsplanering

Verksamhetsområde Viltvård
Ersättning och inventering

SUMMA
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POLITIKOMRÅDE
SAMEPOLITIK
DET FOLKVALDA ORGANET,
SAMISK KULTUR OCH
RENNÄRING
MÅL
Den samiska kulturens ställning är stark. En
ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar
rennäring och andra samiska näringar.

1. DET FOLKVALDA
ORGANET
MÅL
Sametingets och samernas ställning i
samhället är stark.

Återrapporteringskrav
Redogöra för
-

kostnaderna för plenummötena
under året. Dessa ska särredovisas.
vilka initiativ det folkvalda organet
tagit i frågor som rör Sametingets
och samernas ställning i samhället
och bedöma effekterna av
initiativen.

Bedömning av måluppfyllelse
Sametingets och samernas ställning i det
svenska samhället är inte stark, men en
process pågår för att stärka den. Flera
initiativ som Sametingets folkvalda organ
tagit under 2007 har rönt viss framgång. För
andra initiativ är de långsiktiga effekterna
svåra att bedöma.
Plenums viljeinriktning att flytta över
samiska utbildningsfrågor till Sametinget
har infriats politiskt. Skolmyndighets-

utredningen föreslår att Sametinget ska
överta förvaltningen av sameskolorna.
På kulturfronten har initiativ som rör
repatriering av samiska mänskliga kvarlevor
väckt stor uppmärksamhet i media och
kulturministern har uttalat sitt stöd. Vad
gäller markfrågor och täckande av
markarrende i Härjedalen fortsätter
förhandlingarna och problematiken
uppmärksammas även i statens klimat- och
sårbarhetsutredning. På den internationella
arenan har 2007 inneburit flera framgångar
för urfolken generellt.
Kostnaderna för Sametingets
plenummöten
De totala kostnaderna för Sametingets
plenummöten uppgick till 2 625 tkr under år
2007. Kostnaderna har ökat med 30 %
jämfört med 2006. Procentuellt är det
resekostnaderna som ökat mest.
2007
1 244

2006
1 156

2005
1 104

Resor

874

689

486

Övrigt

507

181

409

2 625

2 026

1 999

Arvoden
inkl. soc. avg.

Summa

Tabell 1:5 Kostnader för plenummöten 2005-2007

Initiativ som det folkvalda organet
tagit i frågor som rör Sametingets och
samernas ställning i samhället
Utbildningspolitik
Det folkvalda organet har i plenum under
året beslutat föreslå att Sametinget övertar
förvaltningsansvaret för sameskolorna.
Skolmyndighetsutredningen överlämnade
sitt betänkande Tre nya skolmyndigheter (SOU
2007:79) den 1 november 2007 där det
föreslås att Sameskolstyrelsen läggs ned och
att Sametinget övertar förvaltningen av
sameskolorna.
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Översyn av Sametingets arbetsordning –
Sametingsordningen
Sametinget har reviderat tingets
arbetsordning både med anledning av
förändringarna i Sametingslagen och för att
effektivisera arbetet i tinget.

tillgång till avgiftsfritt vinterbete för att
långsiktigt kunna säkra en ekologiskt,
ekonomiskt och kulturellt bärkraftig
rennäring. Sametingets styrelse uppdrogs att
utan dröjsmål initiera kontakter med
regeringen.

Ungdomspolitisk handlingsplan
För att stärka de samiska ungdomarnas
inflytande i Sametinget och få fler ungdomar
politiskt engagerade samt att få fler
ungdomar att registrera sig i
sameröstlängden har plenum antagit en
ungdomspolitisk handlingsplan. Ett särskilt
ungdomsråd är tillsatt.

Samiska frågor i Svenska kyrkan
En motion inlämnad till Sametinget 2003
angående bildandet av en icke-territoriell
samisk församling inom Svenska kyrkan
resulterade i att kyrkostyrelsen i Svenska
kyrkan 2005 tillsatte en utredning om
samiska frågor. Svenska kyrkans utredning
2006:1 Samiska frågor i svenska kyrkan
överlämnades till kyrkostyrelsen i november
2006. Med anledning av utredningen gjorde
Sametingets plenum ett uttalande där det
bl.a. framhålls att Svenska kyrkan,
tillsammans med den svenska staten,
Sametinget och församlingsmedlemmar i
Svenska kyrkan har ett gemensamt ansvar
att levandegöra försoningsprocessen för att
möjliggöra bearbetandet av det
gemensamma koloniala arvet. Sametinget
menar att försoningsprocessen måste
innebära att de orättfärdigheter som
förekommit skall erkännas, i princip och
konkret. Svenska kyrkan bör genom
Kyrkostyrelsen och biskopsmötet ta initiativ
till fortsatta samtal om försoningens
innebörd, där Svenska kyrkan, företrädare
för samer, såväl samebymedlemmar som
icke medlemmar, och övrig befolkning och
berörda intressen i Norrlands inland deltar.

Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar
Det finns en betydande mängd samiska
kvarlevor i institutioner och muséer i
Sverige. Sametinget har beslutat kräva en
fullständig identifiering av allt samiskt
skelettmaterial i samtliga statliga samlingar
samt en kartläggning av hur museer och
institutioner tillskansat sig materialet.
Sametinget kräver en repartriering
(återföring) av de samiska mänskliga
kvarlevorna. En repatrieringprocess kan
också ses som en del i en försoningsprocess
mellan det svenska och det samiska
samhället. Sametinget, Ájtte och Historiska
Museet har tillsatt en gemensam
arbetsgrupp för att närmare undersöka
frågeställningarna kopplade till repatriering.
Uttalande – ansökan om medel för täckande
av markarrende för renbete i Härjedalen med
Samefondsmedel
Med anledning av en ansökan från
samebyarna i Härjedalen om täckande av
markarrende för renbete i Härjedalen med
Samefondsmedel antog Sametinget ett
uttalande där man säger att det ankommer
Sverige som en rättstat att på folkrättens
grunder hitta former för hur rennäringens
vinterbetesmarker i Härjedalen och Dalarna
ska tryggas och därmed också den samiska
kulturens och språkets fortbestånd i det
sydsamiska området. En förutsättning för att
rennäringen och den samiska kulturen i
Härjedalen skall bestå är att renskötseln har

Språkkampanjen
I enlighet med handlingsplanen Start för en
offensiv språkpolitik (2004) har Sametinget
tillsatt ett kampanjråd i partnerskap med
Sameskolstyrelsen, Umeå Universitet och
Samernas utbildningscentrum för att aktivt
arbeta med olika revitaliseringsinitiativ av
det samiska språkets olika varieteter.
Nordiska Samekonventionen
Sametingets plenum har i likhet med
Sametingen på norsk och finsk sida uttalat
sig för en ratifikation av utkastet till Nordisk
Samekonvention.
12
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Internationellt
Den 13 september 2007 antogs Urfolksdeklarationen av FN:s generalförsamling
med överraskande stor majoritet, vilket
stärker deklarationens auktoritet. Från
samiskt vidkommande var det positivt att
Ryssland valde att lägga ned sin röst.
Sametingen på finsk, norsk och svensk sida
har på olika sätt aktivt deltagit i arbetet att få
FN:s generalförsamling att anta urfolksdeklarationen, ett arbete som tagit 25 år.
Rådet för mänskliga rättigheter (Human
Rights Council) beslutade den 9 december
2007 att ett expertorgan för urfolksfrågor
tillsätts under 2008.
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2.

DET SAMISKA SPRÅKET

Allmänt
I februari 2004 antog Sametingets plenum ett
handlingsprogram kallat Start för en offensiv
samisk språkpolitik. Värdegrunden och
inriktningsmålen i handlingsprogrammet
syftar till att främja, utveckla och bevara
samiskan som ett livskraftigt språk för det
samiska samhället och för samisk samhörighet.
Samer som vill, skall kunna tillägna sig och få
användning för språket. Staten har ett
övergripande samhällspolitiskt ansvar för det
samiska språket. Alla samer skall ha rätt till sitt
språk och rätten till att samiskan skall kunna
utvecklas till ett komplett och samhällsbärande
språk.

MÅL 1
Det samiska språkets (alla varieteter)
användning i samhället har ökat och dess
ställning i samhället, framförallt i det
traditionellt samiska området, är stark.

Återrapporteringskrav 1
1.

2.

Redogöra för insatser för samverkan
med kommuner, myndigheter,
institutioner och organisationer som
berörs av lag (1999:1175) om rätt att
använda samiska hos
förvaltningsmyndigheter och
domstolar för att utöka användningen
av och stärka de samiska språken.
Bedöma hur myndigheten har bidragit
till att uppnå målet.

Under 2007 har Sametinget utsett ett
kampanjråd med fem ledamöter som ett
politiskt organ. Tre ledamöter representerar
vardera Sameskolstyrelsen, Samernas
utbildningscentrum och Umeå universitets
samiska avdelning. Rådet har haft ett
sammanträde och genomgått en tvådagars
kampanjutbildning under hösten 2007.

MÅL 2
Den genomsnittliga tiden för handläggning av
ärenden som avser bidrag till korttidsstudier
skall inte överstiga tre veckor.

Under året har Sametingets webbplats blivit
flerspråkig. Alla samiska språk ska synas på
webbplatsen och användaren ska av
pedagogiska skäl kunna växla mellan olika
översättningar av en och samma artikel.
Textmaterialet byggs ut kontinuerligt. Även
pressmeddelanden skickas ut på samiska. Ett
förslag till språkpolicy för Sametinget
förbereds.

Återrapporteringskrav 2
1.

2.
3.
4.

5.

Redogöra för hur anslaget 25:7 Bidrag
till vissa organisationer m.m. under
utgiftsområde 15, som avser bidrag vid
korttidsstudier för alfabetisering i
samiska, har använts genom att
ange antal ansökningar totalt samt
antal ansökningar som avslagits,
ange den genomsnittliga
handläggningstiden,
ange den genomsnittliga
ärendekostnaden,
ange antal studerande fördelat på
åldersgrupperna: -24, 25-29, 30-34, 3540, 41-44, 45-50 och 51-64,
ange antal studerande per
språkvarietet. All statistik som rör
individer skall vara uppdelad på kön
om det inte finns särskilda skäl mot att
göra detta.

Bedömning av det samiska språkets
ställning i samhället
Det samiska språkets ställning i samhället är
inte stark. Samiskan används mest i hemmet
och i kontakter med andra samisktalande.
Inget tyder på att det samiska språkets (alla
varieteter) användning i samhället har ökat.
Samisktalandes begränsade användning av sitt
språk i kontakt med myndigheter visar på
språkets förlust av viktiga funktionsdomäner.
Undersökningar som gjorts av Umeå
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universitet visar att 55 % av samerna i
sameröstlängden inte har kunskaper i samiska.

Sametinget deltar i Arbetsgruppen
Information-Minoritetsspråk. I
arbetsgruppen ingår kommuner inom
förvaltningsområdet för samiska, finska
och meänkieli, Kommunförbundet
Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Norrbottens läns landsting och några
minoritetsspråksorganisationer. I första
hand fungerar denna grupp som ett stort
nätverk. Gruppen arbetar med att få till
stånd ett större gemensamt
informationsprojekt.

Många långsiktiga åtgärder krävs för att
uppfylla målet om samiskan som ett språk
med stark ställning i samhället.
Alfabetiseringskampanjen måste fortsätta och
utökas.
Mål 1: Samråd/samverkan
Sametinget har utarbetat ett förslag till
handbok för hur kommuner och övrig
förvaltning praktiskt skall kunna
synliggöra samiskan, öka den samiska
språkkompetensen bland de anställda
samt öka allmänhetens användning av
samiska i kontakt med kommun och övrig
förvaltning. I arbetet med uppdraget har
Sametinget samrått med Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Kommunförbundet
Norrbotten, kommunerna i det samiska
området, Sameskolstyrelsen,
Länsarbetsnämnden och
Försäkringskassan Norrbotten.

Sametinget har tillsammans med
sameföreningen Vadtejen saemiej sijte,
ABF Västra Lappmarken samt samecentret
Sijti jarnge i Norge planerat, genomfört
och utvärderat språkbadsverksamhet i
Tärnaby.
Via Samisk språknämnd (SGL) samverkar
Sametinget i språkfrågor med sametingen i
Norge och Finland samt med
representanter för samerna i Ryssland.
Alla samiska språkvarieteter är
representerade i SGL. Språknämnden har
haft ett möte under året och dess
arbetsutskott har haft tre möten. SGL har
termgrupper som har till uppgift att
granska och rekommendera termer i
respektive språkvarietet. Nordsamisk
termgrupp har haft två möten där
terminologilistor i bl.a. kemi, fysik,
terminologiforskning och
samhällsvetenskap har granskats.
Lulesamisk termgrupp har haft ett möte
där termlista och andra gemensamma
språkfrågor genomgåtts. Den sydsamiska
termgruppen har haft ett möte.

Sametinget har hållit möten med
språkförvaltningsområdets kommuner
Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna,
och erbjudit stöd för att de ska ge
kommuninvånarna möjlighet att
kommunicera på samiska. För att studera
språklagstiftningen i Finland och
implementeringen av språklagarna inom
svensk-finskspråkiga områden i Finland,
har Sametinget deltagit i en studieresa till
finska Österbotten. Arrangör var
Kommunförbundet Norrbotten. Övriga
deltagare var representanter för
förvaltningsområdets kommuner,
Länsstyrelsen i Norrbottens län,
minoritetsspråksorganisationer och media.

Sametinget har bistått Sameskolstyrelsen
angående de samiska termerna i
Sameskolstyrelsens webbläromedelssatsning genom att översätta bildordlistan
(Lexin) som utvecklats av Myndigheten för
skolutveckling.

Tillsammans med två representanter för
Sameskolstyrelsen, har Sametinget besökt
sju kommuner inom det sydsamiska
området för att föra dialog om det samiska
språket inom skolan och de kommunala
förvaltningarna.

Sametinget är representerat i
Ortnamnsrådet som har haft två
15
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sammanträden i år. En arbetsgrupp
bildades 2006 av Sametinget, SOFI och
DAUM med uppgift att dra upp riktlinjer
för samverkan kring det samiska
ortnamnsarbetet, bestämma arbetsgång
och upparbeta regelverk för granskningen
av samiska ortnamn.

Mål 2: Handläggning av ärenden som
avser bidrag till korttidsstudier
Sametinget har regeringens uppdrag att
handha bidraget för alfabetisering i samiska
enligt korttidsstudiestödsförordningen.
2006

Sametinget är genom en politiker
representerat i SWEBLUL, Sveriges
nationella kommitté för den Europeiska
byrån för mindre använda språk.
Omkostnaderna står SWEBLUL för. Tre
möten har hållits i år. Sametinget har
deltagit i konsultationer om Sveriges tredje
rapport till Europarådet tillsammans med
minoritetsorganisationerna, SWEBLUL
och delegationen för romska frågor.
SWEBLUL har lämnat en skuggrapport till
Europarådet.
Samråds- och samverkanseffekter
Användningen av samiska i kontakten med
myndigheterna i förvaltningsområdet har ökat
något efter språklagens genomförande år 2000.
Fortfarande finns det brister i kunskapen om
denna rättighet och skyldighet bland samerna
och myndigheterna.

2007
Alla

Kvinnor

Män

Antal insända
ansökningar

163

179

115

64

Antal beviljade
ansökningar

89

116

71

45

Antal avslagna
ansökningar

74

63

44

19

Genomsnittlig
handläggningstid, dagar

13

24

Genomsnittlig
ärendekostnad,
kronor

5 452

4455

Tabell 2:1 Ansökningar om korttidsstudiestöd 2007

Betydelsen av Sametingets insatser för att
utöka användningen av samiska vid
myndigheter, institutioner m.fl. är
svårbedömd. Sametinget har inte
tillsynsansvar och ansvarar inte för beviljning
av minoritetsspråksmedel. Sametingets
deltagande i olika arbetsgrupper, seminarier
och möten upprätthåller ett gott nordiskt
nätverk som kan ha betydelse för arbetet med
att utöka användningen och stärkandet av det
samiska språket.
Kommunerna har gjort positiva insatser som
exempelvis skyltning på samiska men mycket
mer behöver göras. En handbok för kommuner
och övrig förvaltning för att synliggöra och
öka användningen av samiska som utarbetats
under 2007 och ska distribueras under början
av 2008 ska bli vägledande för de fortsatta
insatserna.

Antal studerande

Alla

Ålder

14

7

7

25-29

8

3

5

30-34

5

4

1

35-40

14

8

6

41-44

5

5

0

45-50

11

7

4

51-64

39

22

17

65-

96

56

40

-24

kvinnor

män

Tabell 2:2 Antal studerande med korttidsstudiestöd 2007
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Antal studerande

Alla

Kvinnor

Män

Varietet

Nordsamiska

72

40

32

Lulesamiska

10

5

5

Sydsamiska

14

11

3

Tabell 2:3 Antal studerande per varietet 2007

Av de studerande hade 70 procent inga läseller skrivkunskaper i samiska. Den allmänna
utbildningsbakgrunden var hög i relation till
utbildningsbakgrunden i samiska, 53 procent
hade lägst gymnasieutbildning.
Utvärderingen visar att samer, oavsett
utbildningsbakgrund, är i stort behov av
grundläggande utbildning i samiska. Bidraget
har till stor del nått de samer som saknar läsoch skrivkunskaper i samiska.
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målet så att Sametinget genom att aktivt arbeta
med insatser som stödjer och underlättar för
renägarna att bedriva sin näringsverksamhet,
bidrar till att samer även fortsättningsvis kan
ha sin försörjning från rennäringen.
Sametinget anser det inte möjligt att definiera
vad som är ett rimligt antal.

3. SAMISKA NÄRINGAR
OCH SAMHÄLLSPLANERING
MÅL 1
Starka samiska näringar och en
samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Sametinget har i sin näringspolitiska strategi,
som beslutades av plenum i oktober 2006,
slagit fast att en viktig åtgärd för att främja
rennäringen är fortsatta satsningar på
marknadsföring av renkött. För närvarande
sker detta genom projektet RenMat som drivs
av SSR och som finansieras genom
Främjandeanslaget. Medelavräkningspriset på
renkött ökade under året jämfört med de tre
tidigare åren, vilket till viss del kan tillskrivas
projektet. Genom satsningarna på
marknadsföring och därigenom ökad
efterfrågan stabiliseras priset och renslakten
vilket på sikt främjar rennäringen och de
enskilda renägarnas lönsamhet.

Återrapporteringskrav
Redogöra för:
Antalet besvarade remisser. En uppdelning
skall ske i kategorierna näring,
samhällsplanering och miljö. En jämförelse
skall göras med föregående två år.

MÅL 2
Rennäringen ger ett rimligt antal samer
tryggad försörjning samtidigt som den bedrivs
på ett ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt.

Under året har Sametinget utbetalat 15 023 037
kronor i bidrag till utfodring vid svåra
betesförhållanden, så kallat katastrofskadebidrag. Sametinget ansökte i början av året om
extra medel för detta ändamål hos regeringen
och kunde omgående efter att medel beviljats
börja betala ut bidraget.

Återrapporteringskrav
Redogöra för:
1.
2.
3.

Sametingets nya förvaltningsansvar för
rennäringen innebär bland annat att ansvara
för utpekandet av de områden som anses vara
av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 §
miljöbalken. Sametinget har sedan tidigare
enligt sametingslagen (SFS 1992:1433) ett
ansvar att medverka i samhällsplaneringen
och särskilt bevaka att samiska behov beaktas.

antalet under säsongen slaktade
renar där prisstöd har erhållits,
genomsnittligt avräkningspris samt,
antal renar per renskötselföretag

En samlad bedömning ska göras av hur
myndigheten har bidragit till att uppnå
målen för verksamhetsgrenen.

På initiativ av Sametinget hölls ett möte i
oktober där Boverket, Länsstyrelserna i
Dalarna, Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten och Norrbotten deltog. Från
länsstyrelserna var både miljödirektörerna och
länsarkitekterna inbjudna. Syftet med mötet
var att diskutera ansvarsfördelningen och
bevakningen av rennäringens intressen i
ärenden som rör markanvändningsfrågor.

Bedömning av måluppfyllelse
Målet för verksamhetsgrenen att rennäringen
ska ge ett rimligt antal samer tryggad
försörjning är väldigt svår att mäta. Därmed är
det svårt att bedöma graden av
måluppfyllelse. Sametinget har definierat
18

ÅRSREDOVISNING 2007
Utfallet av mötet var att Sametinget skall ta
fram ett förslag på avtal mellan sig och
länsstyrelserna där det framgår vilka ärenden
Sametinget ska yttra sig över. Myndigheterna
enades direkt om att kommunernas
översiktsplaner redan nu ska skickas till
Sametinget på remiss.

Antal besvarade remisser 2005 = 39
Näring
4
7

Miljö
28
Samhällsplanering

Besvarade remisser
Diagram 3:3 Besvarade remisser 2005

Sametingets näringslivsavdelning har under år
2007 besvarat 69 remisser inom sakområdet
varav 24 berör näringsfrågor, 23 miljöfrågor
och 22 samhällsplaneringsfrågor. Antalet
remisser ökar årligen. Antalet har ökat från 39
stycken år 2005 till 69 stycken år 2007. Det är
inom områdena samhällsplanering och miljö
som den största ökningen skett. (Källa: Diabas,
utdrag över inkomna remisser under 2007.)

Antal slaktade renar
Antalet slaktade renar har ökat från fjolårets 71
633 till årets 74 775 vilket är en ökning med
ca 5 %. I tabell 3:4 redovisas utvecklingen av
renslakten under slaktåren 1993/94 till 2006/07
i Sverige. Minskningen som skedde under
slaktåren 2003/04 och 2004/05 förklaras främst
av kraftigt sänkta avräkningspriser till följd av
svårigheter med avsättningen av renkött.

Antal besvarade remisser 2007 = 69
Näring

Genomsnittliga avräkningspriser
22

24
23

Miljö

Nedan redovisas i diagram och tabell
utvecklingen av de genomsnittliga
avräkningspriserna exklusive prisstöd och
moms för slaktåren 2001/02 till 2006/07.
Redovisning sker dels för riket som helhet,
dels med en länsvis uppdelning. (Källa: PREN,
prisstödsregistret, PM 2007-11-22, dnr 20071800)

Samhällsplanering

Diagram 3:1 Besvarade remisser 2007

Antal besvarade remisser 2006 = 44

Antal renar per renskötselföretag

Näring
11

17

16

Sametinget har ännu inte haft möjlighet att
föra in antalet renar samt antal
renskötselföretag utifrån samebyarnas
renlängder i företagsregistret (REN).
Sametinget har haft tekniska problem med
uppkopplingen mot Jordbruksverket i
samband med övertagandet av systemet 2007
och kan därför inte redovisa antalet renar per
renskötselföretag för säsongen 2006/2007.

Miljö
Samhällsplanering

Diagram 3:2 Besvarade remisser 2006
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Slaktade renar 1993/94--2006/07
74 775
71 633

05/06

52 409
48 275
60 168
58 698
46 988
46 910
49 092
47 362
61 600
65 445

03/04
01/02
99/00
97/98
95/96

80 094
93/94

98 290

Diagram 3:4 Slaktade renar 1993/94 till 2006/07

45
40
35
30
25

Norrbotten

20

Västerbotten
Jämtland

15

Riket

10
5
0
01/02

02/03

03/04

04/05

Diagram 3:5 Genomsnittliga avräkningspriser säsongen 01/02 till 06/07
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Medelavräkningspriset för renkött per län och i riket, kr

Slaktår

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Riket

01/02

41,28

42,45

41,20

41,70

02/03

36,52

37,27

36,82

37,10

03/04

28,68

27,74

25,89

28,38

04/05

22,70

23,47

22,11

23,46

05/06

29,96

30,43

29,11

30,22

06/07

34,05

33,77

34,10

34,02

Tabell 3:6 Genomsnittliga avräkningspriser säsongen
01/02 till 06/07
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4. KULTUR, LITTERATUROCH
BIBLIOTEKSFRÅGOR

2. Sametinget skall särskilt redovisa
kostnaderna för verksamheten för den
samiska bibliotekskonsulenten. För den
verksamheten skall antalet förvärv och
utlån redovisas med en jämförelse med
föregående två år.
En samlad bedömning skall göras av hur
myndigheten har bidragit till att uppnå
målet för verksamhetsgrenen.

MÅL 1
Ett starkt och utvecklat mångfaldigt samiskt
konst- och kulturliv samt stark kultur och
identitet.
MÅL 2

3. Redogöra för hur anslaget 28:2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling,
internationellt kulturutbyte och
samarbete anslagsposten 5.2 Sámi
Teáhter under utgiftsområde 17, liksom
medel ur Samefonden, har använts
genom att
- ange totala antalet produktioner
varav antalet samiskspråkiga
produktioner,
- ange totala antalet besökare,
- redovisa antalet produktioner som
turnerat.

En samisk teaterinstitution som är ledande
inom samisk scenkonst och som verkar för
utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet.
Institutionen framför samisk scenkonst och
vårdar och främjar därmed de samiska
språken och det samiska kulturarvet.

Återrapporteringskrav
1. Redogöra för hur anslagen 28:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete,
anslagsposten 5.1 Bidrag till samisk
kultur och samiska organisationer under
utgiftsområde 17, har använts genom att

Redovisningen skall ge utrymme för
jämförelser mellan olika verksamhetsår.
Därtill skall en bedömning göras av hur
teaterverksamheten har bidragit till att
uppnå målet.

- ange antalet bidragssökande,
- ange antalet som beviljats
bidragsmedel,
- ange summan av beviljade
bidragsmedel

Bedömning av måluppfyllelse
För att bedöma det samiska kulturlivet har
följande indikatorer på det samiska konst- och
kulturlivet valts: Litteratur-, musik- och
filmproduktion. Under 2007 har tre CD-skivor
med samisk jojk utgivits. Sametinget har stött
två filmprojekt, tre litteraturprojekt samt
delfinansierat en samisk litteraturfestival.

Redogörelsen skall delas upp på olika
kulturyttringar såsom slöjd, bild- och
formkonst, musik och jojk samt
litteratur. Redovisningen skall även
delas upp i bidrag till media, forskning
och utbildning samt bidrag till
organisationer. En jämförelse skall göras
med föregående två år.

Vår bedömning är att den samiska kulturens
ställning i det svenska samhället är svag. Det
samiska kulturlivet kan inte anses vara varken
starkt eller mångfaldigt.
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Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer
Sametinget har under år 2007 erhållit
14 380 tkr i anslag enligt regeringens
regleringsbrev. Det totala anslaget har varit
uppdelat i två anslagsposter. Det första utgörs
av Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer som erhöll 8 929 tkr
(anslagspost 5.1) och det andra som utgör
verksamhetsstöd för den samiska teatern; Sámi
Teahtér som erhöll 5 451 tkr (anslagspost 5.2).
Från Samefonden har Sametinget fördelat
5 200 tkr till samisk kultur och organisationer.
Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer
I tabell 4.1 redovisas fördelningen mellan antal
bidragssökande uppdelade på kulturyttringar
såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst,
musik, jojk och litteratur. Fördelningen är
vidare uppdelad på media, forskning och
utbildning samt bidrag till organisationer.
Fördelningen är uppdelad mellan
verksamhetsåren 2005-2007.
2007

2006

2005

Duodji (slöjd)

5

4

7

Bild- och formkonst

6

4

6

Musik (jojk)

5

6

4

Litteratur

10

14

10

Bidrag till organisationer

54

51

55

Forskning och
utbildning

16

23

15

Media

5

7

3

Övrigt

92

93

61

Totalt antal ansökningar

193

202

161

I tabell 4:2 redovisas fördelningen mellan antal
som beviljats bidragsmedel mellan
verksamhetsåren 2005-2007.
KULTURYTTRINGAR:

2007

2006

2005

Duodji (slöjd)

4

1

1

Bild- och formkonst

1

0

5

Musik

3

1

5

Litteratur

6

3

4

Bidrag till organisationer

46

47

49

Forskning och utbildning

4

9

9

Media

3

3

2

Övrigt

35

23

13

Totalt antal som beviljats bidragsmedel

102

87

88

Tabell 4:2 Antal som beviljats bidragsmedel mellan
verksamhetsåren 2005-2007

I kategorin ”övrigt” finns enskilda
ansökningar som tagits med och som inte går
att klassificera i någon av de övriga
kategorierna. Tabell 4:3 visar hur mycket
Sametinget har fördelat från kulturanslaget
respektive ur Samefondsmedel under
verksamhetsåren 2005-2007. Det kan noteras
att för år 2006 så har inte hela beloppet
utbetalats. Orsaken är att inkomna
ansökningar för det året inte uppfyllde de
uppsatta kriterierna eller inte bedömdes vara
på en tillfredställande kvalitativ nivå för att
erhålla bidragsmedel.

KULTURYTTRINGAR:

2007

2006

14 380 000

14 375 000

14 428 000

Samefondsmedel

5 200 000

5 000 000

5 000 000

Totalt beviljade
medel

20 194 500

18 334 130

18 784 500

-615 000

1 040 870

Kulturanslag

Differens

Tabell 4:1 Totalt antal bidragssökande mellan
verksamhetsåren 2005-2007

2005

643 500

Tabell 4:3 Summan av beviljade bidragsmedel samt
fördelning mellan kulturanslag och Samefondsmedel
mellan verksamhetsåren 2005-2007
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Differenserna för 2005 och 2006 är inga
verkliga överskott eftersom bidragen
utbetalats året efter att bidrag beviljats. För år
2007 har mer bidragsmedel beviljats än
tilldelat anslag, vilket gör att man för 2008 går
in med ett underskott.

Kostnader för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten
De totala kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgår år
2007 till 754 tkr. De totala kostnaderna har,
under de tre senaste åren, varierat mellan 708
till 754 tkr. Se tabell 4:5.

Nedanstående tabell visar fördelningen av
olika kulturyttringar som beviljats bidrag från
kulturanslaget respektive samefondsmedel
under 2007.
KULTURYTTRINGAR

ANTAL SOM
BEVILJATS
BIDRAGSMEDEL FRÅN
KULTURANSLAGET

ANTAL SOM
BEVILJATS
SAMEFONDSMEDEL

2007

2006

2005

Lönekostnader

550 513

519 946

514 709

Lokalkostnader

35 744

42 018

39 297

Resor

10 747

12 930

11 841

Övrigt

157 339

140 941

141 829

Totalt

754 343

715 835

707 676

Duodji (slöjd)

2

0

Bild- och
formkonst

1

0

Tabell 4:5 Kostnader för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten 2005-2007

Musik

3

0

Samernas bibliotek

Litteratur

5

1

Bidrag till
organisationer

40

7

Forskning och
utbildning

6

2

Media

3

1

De totala kostnaderna för inköp av böcker
uppgår 2007 till 39 tkr. Totalt har det köpts in
190 böcker till biblioteket, varav 128 på
samiska. Biblioteket har fått 2 145 böcker i
gåva, varav 1 549 på samiska. Kostnader för
inköp av tidskrifter uppgår till 7 tkr. Totalt har
Samernas bibliotek prenumererat på åtta
tidskrifter, varav sju innehåller samisk text.

Övrigt

29

2

Totalt antal
beviljade
ansökningar

89

13

Samernas bibliotek har under 2007 gjort 3 871
utlån. Bokbeståndet den 31 december 2007 var
7 481. Se tabellerna 4:6, 4:7 och 4:8.

Tabell 4:4 Antal beviljade ansökningar uppdelade på
kulturyttringar och kulturanslag/Samefonds-medel 2007
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Förvärv av böcker:
2007
Inköp

Sámi Teáhter

2006
Gåvor

2005

Inköp

Gåvor

Inköp

Gåvor

385

114

206

Tabell 4.10 visar en jämförelse av de totalt
antal föreställningar som Sámi Teáhter har gett
under åren 2005-2007, samt den totala
publiken och en fördelning i kön, respektive
ålder.

Totalt antal böcker
190

2 145

242

Sámi Teáhter har genomfört 124
föreställningar under verksamhetsåret 2007.
Publikens ålder har varit mellan två till åttiosju
år och fördelningen i kön har varit hälften män
och hälften kvinnor. Det sammanlagda
publikantalet har uppgått till 22 959 personer
under verksamhetsåret 2007. På Sámi Teáhters
samtliga föreställningar spelar man på någon
av de samiska varieteterna.

Böcker på samiska
128

1 549

115

107

78

17

Belopp
39 269

47 056

24 032

Tabell 4:6 Förvärv av böcker 2005-2007

I tabell 4.11 redogörs Sámi Teáhters
föreställningar under verksamhetsåret 2007. I
tabellen framkommer det totala antalet
produktioner (10 st) och vilka som varit
samiskspråkiga föreställningar. Sámi Teáhter
har turnerat med två (av fyra) produktioner
under verksamhetsåret 2007. Den första
föreställningen bea@nisse har turnerat i Umeå,
Storuman och Kiruna. Den andra Osku, doaivvu
ja ráhkisvuohta, tro, hopp och kärlek – berättelser
från Sápmi har turnerat i Jukkasjärvi,
Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero,
Karesuando, Gällivare, Vuollerim, Luleå,
Umeå; Lycksele, Inari och Utsjok, Finland.

Förvärv av tidskrifter:
2007

2006

2005

8

11

7

7 225

7 055

5 971

Antal tidskrifter
Belopp

Tabell 4:7 Förvärv av tidskrifter 2005-2007

Utlån av böcker:

Antal utlån

2007

2006

2005

3 871

2 270

2 202

Tabell 4:8 Utlån av böcker 2005-2007

Verksamhetsårets repertoar med
kvantitativa resultatmått
Bestånd (Antal katalogiserade böcker):

Antal böcker

2007

2006

2005

7 481

6 138

5 415

För att åskådliggöra de kvantitativa
resultatmått som efterfrågas i
återrapporteringen, har uppgifterna
sammanställts i tabellform.

Tabell 4:9 Bestånd av böcker 2005-2007
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2007

2006

Antal
föreställningar

124

75

82

22 959

5 999

4 746

Från 2 till
87 år

Från 4 till
81år

Från 6 till
90 år

50/50

50/50

50/50

Publik
Ålder

2005

Kön

Tabell 4:10 Jämförelse mellan Sámi Teáhters olika
verksamhetsår 2005-2007

KVANTITATIVA MÅTT
Föreställningar

Antal föreställningar

Antal
publik

Språk

Bea@nisse

10

627

Nordsamiska
Sydsamiska
Svenska
Gibrisch

Osku, doaivu ja
ráhkisvuohta/Tro, hopp
och kärlek-berättelser från
Sápmi

41

1830

Nordsamiska
Svenska
Inuitiska

Laestadius uupera i
samarbete med
Tornedalsteatern

21

3800

Svenska
Finska
Norska
Nordsamiska
Meänkieli

En herrgårdssaga i
samarbete med Västanå
teater

48

16 500

Svenska

Elle muitalus, gästspel av
Guovssu Teahtér, Norge

1

34

Nordsamiska

Mollet , konsert i samband
med CD-utgivning

1

48

Älskade Astrid, gästspel av
Kirunas amatörteaterbarngrupp

1

100

Svenska

Láhppon
Riidaleaddjit.ensamma
krigare, gästspel av
Beaivvaš Sámi Teáhter,
Norge

1

17

Nordsamiska

Tabell 4:11 Sámi Teáhters kvantitativa resultatmått för verksamhetsår 2007
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verksamhet och tjänster.
Informationsspridningen via webben ökar i
betydelse. Den nya webbsidan som lanserades
i början av mars 2007, innehåller mer
information än den förra webbsidan. Det är
lättare för användarna att hitta det de söker
eftersom det finns flera ingångar till samma
sak, beroende på användarens
beteendemönster. Sökordsfunktionen är
avsevärt förbättrad. Innehållet på startsidan är
bredare och har fler ingångar än tidigare. Att
förändringen uppskattas visar en nyligen
genomförd webbundersökning.
Webbundersökningen som fanns som pop-upfönster på startsidan under 14 dagar
genererade 44 svar. (Pop-up-fönstret klickades
bort 716 gånger. Många användare blockerar
pop-up-fönster.) Den bekräftar vår
uppfattning att vi har blandade målgrupper
som besöker webben av väldigt olika
anledningar. 85 % är nöjda eller mycket nöjda
över designen. 80 % är nöjda eller mycket
nöjda med innehållets bredd och djup och
83 % anser att webbplatsen är trovärdig.

5. INFORMATION OM
SAMETINGET OCH
SAMISKA
FÖRHÅLLANDEN

MÅL FÖR SAMETINGETS
INFORMATIONSVERKSAMHET
Kunskapen om Sametingets verksamhet,
samerna som urfolk, samiska förhållanden och
kultur finns lättillgänglig och sprids i
samhället. Kunskapsnivån, särskilt hos barn
och ungdomar, är hög.

Återrapporteringskrav
Redogöra för de insatser som gjorts
för att öka allmänhetens kunskaper
om Sametinget och myndighetens
verksamhet genom att:
1.

2.

3.

ange webbsidans besöksfrekvens.
En jämförelse ska göras med
föregående två år.
ange hur frekvent material om
Sametinget och samer
förekommer i svensk media och
övergripande vilka
ämnesområden som berörs.
bedöma hur informationsverksamheten vid Sametinget har
bidragit till att uppnå målet för
verksamhetsgrenen.

Sametinget har under året gjort en översyn av
de blanketter som används inom näring och
kultur. Blanketterna finns tillgängliga på
webben och går att fylla i med datorns hjälp
(ifyllbara pdf-filer). Utbyggnaden av bredband
på glesbygden går snabbt. Det finns inga
tecken på att användningen av Internet skulle
vara lägre bland samer än bland övrig
befolkning. Däremot finns det skillnader
mellan generationerna även om undersökningar från World Internet Institute .se
visar att dataanvändningen generellt sett ökar
även bland de äldre. De flesta förfrågningar
per telefon till Sametingets kansli går att lösa
genom guidning på webbsidan. Personalen i
receptionen uppskattar att behovet av att
skicka ut blanketter per post har minskat med
90 % sedan nya webben lanserades.

Bedömning av måluppfyllelse
En samlad bedömning är att information om
Sametingets verksamhet är tillgänglig och
sprids i samhället bland dem som efterfrågar
den. Däremot är det svårare att nå fram till
dem som redan har en färdig uppfattning eller
som saknar intresse för samiska frågor.

Informationsspridning om Sametingets
verksamhet sker även via trycksaker, brev,
annonser och möten. Under hösten har
näringsavdelningen i samarbete med
kulturavdelningen genomfört en

Genom Sametingets ökande mängd
förvaltningsuppgifter förändras karaktären på
och behovet av information om Sametingets
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Material om Sametinget och samer i
svensk media

informationsturné på fem platser i det samiska
området (Kiruna, Jokkmokk, Arvidsjaur,
Lycksele och Östersund) för att informera om
möjligheterna att söka stöd via
landsbygdsprogrammet, Interreg-programmet
och från Sametingets kulturråd.

Enligt statistik från omvärldsbevakningsverktyget Agent25 ger en sökning baserad på
2109 svenska Internetkällor med sökorden
samer, sameting*, samisk* och rennäring 4784
träffar år 2007. (Asterisk efter ordet betyder att
även böjningsformer räknas med.)

Mediebevakningen av Sametinget har totalt
sett ökat de senaste åren. Det beror dels på ett
ökat intresse från omvärlden genom att flera
utredningar genomförts som berör samerna
och norrlandsbefolkningen, dels på ett ökat
antal pressmeddelanden som gått ut från
Sametinget, dels på samepolitiska aktiviteter
som väckt uppmärksamhet. För att journalister
inte ska förstärka fördomar har det stor
betydelse att aktuell och trovärdig
bakgrundsinformation finns tillgänglig.

2005

Totalt antal sidanrop
(alla sidor)
Ej tillgänglig

2006

98 783

Ej tillgänglig

2007

311 056

747 552

2005

3 822

2006

3 968

2007

4 784

Antalet artiklar ökade med 4 % mellan år 2005
och 2006 och med 20 % mellan år 2006 och
2007. En stor anledning till den kraftiga
ökningen är den katastrofalt dåliga
vinterbetessituationen i stora delar av
renskötselområdet vintern 06/07, som fick stor
uppmärksamhet i media. En sökning med
ytterligare ett antal specifika ord (sökord
renägar*, rensköt*, renar och same, sameby*,
rennäring*, renbete*) för att fånga in fler
artiklar som berör rennäringen, renar,
samebyar och renbete ger följande resultat:

Under året har en ny webbsida för Sametinget
lanserats. Det innebär att statistikredovisningen sker på ett annat sätt via ett
annat statistikverktyg. Sedan tidigare har
Sametingets webbsidas besöksfrekvens mätts
genom att antalet unika träffar på startsidan
redovisats. Summan av antalet träffar på
startsidan för www.sametinget.se för år 2006
var 98 783. År 2005 var antalet träffar på
startsidan 117 430.
Träffar på
startsidan
117 430

Antal artiklar

Tabell 5:2 Antal artiklar om samer 2005-2007, (sökord
samer, sameting*, samisk* och rennäring*)

Webbsidans besöksfrekvens

År

År

År

Antal artiklar

2005

2 676

2006

3 241

2007

4 226

Tabell 5:3 Antal artiklar om renar, renskötare och
samebyar 2005-2007

Tabell 5:1 Antalet träffar på startsidan 2005, 2006 och
2007

Tendensen är att antalet artiklar ökar. Mest
ökar de under 2007. Artiklarna mellan 2005
och 2006 ökade med 21 %. Ökningen från 2006
till 2007 var 30 %. Att det fortfarande är
rennäringen som får störst genomslag i media
blir tydligt när man gör en sökning på enbart
Sametinget (sökord sameting*,
sameparlament*, sametingshus*, samepolitik*):

För att få fram antalet unika besökare av
www.sametinget.se måste datoranvändarna
spara ”cookies”. Många datoranvändare
stänger av cookies numera och då syns de inte
i webbserverstatistiken för unika användare.
Av den anledningen redovisas antalet träffar
på startsidan samt det totala antalet sidanrop.
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År

Antal artiklar

2005

1 036

2006

770

2007

1 529

Tabell 5:4 Antal artiklar om Sametinget 2005-2007

En nedgång i antalet artiklar skedde år 2006.
Den nedgången visar sig vara tillfällig. Antalet
artiklar har ökat med nästan 100 % från år 2006
till 2007 och med 48 % om man jämför med
siffrorna år 2005.
För att få en uppfattning om fördelningen av
ämnesområden som berörs i artiklarna har en
sökning gjorts på Sameting och samepolitik,
samiska kulturyttringar, samiska näringar
inklusive rennäringen, parlamentsbyggnaden
och klimatförändringarna, som är ett nytt
aktuellt tema. Som nedanstående diagram
visar är andelen artiklar där samiska näringar
omnämns störst; 63 % av artiklarna. Därefter
följer Sametinget med 24 % och samiska
kulturyttringar med 10 %.

Diagram 5:5 Procentuell fördelning av ämnesområden
som berörs i media (Källa: Agent25)
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MÅL FÖR SAMISKT
INFORMATIONSCENTRUM

SIC har deltagit i ett antal arrangemang och
genomgående fått höga betyg för både
innehåll och form. Samiskt
Informationscentrum har varit en uppskattad
och professionell samarbetspartner.

Kunskapen om Sametingets verksamhet,
samerna som urfolk, samiska förhållanden och
kultur finns lättillgänglig och sprids i
samhället. Kunskapsnivån, särskilt hos barn
och ungdomar, är hög.

Det finns för dagen inget bra sätt att mäta
effekten av den verksamhet som Samiskt
Informationscentrum bedriver. Den
nollmätning som Skop genomförde för vår
räkning i december 2006 för att få fram en
aktuell bild av den svenska allmänhetens
kunskaper om och attityder till samer kommer
att följas upp av en ny undersökning i
december 2009. Det vi kan utläsa av den första
mätningen är att kunskapen om samer är låg.
37 % av de tillfrågade tänker i första hand på
renar/rennäring när de hör talas om samer, och
16 % på Norrland/norrlänningar.

Återrapporteringskrav
Redogöra för de insatser som gjorts
för att öka allmänhetens kunskaper
om samer och samiska förhållanden
genom att:
1.

2.

3.
4.

ange insatser som gjorts för att
bilda nätverk, samverka och
samordna
informationshanteringen för att
uppfylla målet,
ange hur informationscentret
syftar till att i synnerhet nå barn
och ungdomar,
ange webbsidans besöksfrekvens,
bedöma hur verksamheten vid
informationscentret har bidragit
till att uppnå målet för
verksamhetsgrenen.

Insatser för bildande av nätverk,
samverkan och samordning
Samiskt informationscentrum gör
bedömningen att allmänhetens kunskaper om
samer och samiska förhållanden har ökat
genom nedan redovisade informations- och
samverkansinsatser.
I augusti förra året utlyste Samiskt
Informationscentrum en barnbokstävling på
temat Att vara ung same idag tillsammans med
Nordiska museet och Podium förlag. Vid
tävlingstidens utgång den 1 februari 2007 hade
sammanlagt 21 manus inkommit. Av dessa
utsåg juryn samfällt manuset med titeln SMS
från Soppero av Ann-Helén Laestadius till
vinnare. Boken utkom och presenterades i
samband med att Nordiska museets nya
samiska utställning Sápmi öppnade för
allmänheten den 10 november, då också
förstapriset på 50 000 kronor överräcktes till
författaren. Boken har tryckts i en första
upplaga på 3 000 exemplar och förhoppningen
är att den ska nå ut till många barn i
bokslukaråldern (9-12 år).

Bedömning av måluppfyllelse
Bedömningen är att Informationscentrum nått
betydligt fler med informationsmaterial under
innevarande år jämfört med året innan. Under
året har över ett ton (1000 kg) böcker och
informationsfoldrar till skolor, organisationer
och institutioner, turistbyråer, turistföretag och
enskilda distribuerats. Hur och i vilken grad
materialet använts går däremot inte att
uppskatta.
Förfrågningar via mejl och telefon har ökat
jämfört med året innan, liksom antalet
besökare som vill ha information. Tillsammans
med webbplatsens ökade besöksfrekvens
indikerar detta ett stigande intresse för
samiska frågor hos den svenska allmänheten.

Under Alpina VM i Åre den 3-18 februari
samarbetade SIC med den sydsamiska
institutionen Gaaltije och deras EU-projekt
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Arena Sápmi kring ett samiskt program kallat
Sámi Village; en centralt placerad
informationsanläggning uppbyggd av kåtor,
med samisk mat, samiskt hantverk och
information om samer/samisk kultur. Förutom
informationsmaterial i tryckt och interaktiv
form bidrog Informationscentrum med två
informationsvärdar som fanns på plats för att
besvara frågor och dela ut informationsmaterial.

och bra konferens som innehöll aktuella och
intressanta ämnen med bra föreläsare.
I samarbete med Samernas riksförbunds
projekt Ren Mat deltog Samiskt
Informationscentrum på matmässan Smaklust i
Stockholm 24-26 augusti. SIC:s bidrag bestod
av allmän information om samisk kultur i form
av bildspel, videoprogram, utdelning av
böcker och foldrar samt ett 15-minuters
jojkprogram varannan timme, medan Ren Mat
marknadsförde renkött. Mässan arrangerades
av Eldrimner, nationellt centrum för
småskaligt mathantverk.

Utställningen Leva i två världar, som är ett
samverkansprojekt mellan Samiskt
Informationscentrum, Malmö museer, Judiska
museet och Riksutställningar tillsammans med
samiska, romska och judiska ungdomar,
färdigställdes hösten 2006. Den har under året
turnerat på tre platser i landet: Judiska museet
i Stockholm, Kulturhuset Lättings i Gävle och
Kulturcentrum Asken i Borlänge. I oktober
redovisades det gemensamma utställningsarbetet i form av en utvärderingsrapport där
man på slutet säger så här: “För oss har
projektet varit en ovärderlig erfarenhet och vi
är övertygade om att vi som kulturarvsinstitutioner måste ändra och ompröva våra
metoder för att på ett demokratiskt och jämlikt
sätt, arbeta med mångfaldsfrågor, med
minoriteter och med tillgänglighet i stort. Det
handlar om medskapande och öppenhet – i
innehåll, i gestaltning och andra aktiviteter. Vi
måste våga släppa ifrån oss lite makt. Projektet
Leva i två världar visar att det är fullt möjligt”.

I ett lokalt projekt arrangerat av Röda Korset i
Östersund som heter Låna en fördom har
Informationscentrum medverkat och ”lånat ut
sig som same” bland andra ”fördomar”. Idén
bygger på Det levande biblioteket som ungdomar
i Norden initierade och genomförde första
gången vid Roskildefestivalen år 2000. I stället
för en bok lånar man en levande människa,
som kan svara på frågor, berätta om sin
situation och kanske slå hål på en del av
låntagarens fördomar. Ett lovvärt projekt för
Samiskt Informationscentrum att fortsatt
medverka i.
Påbörjade projekt under 2007 som ska
resultera i aktiviteter under 2008:
Samiskt nätverk för museer i
Stockholm (med samiskt material i
sina samlingar) och samiska
institutioner/organisationer arbetar
med det som är tänkt att bli en årligt
återkommande Samisk vecka i
Stockholm, förlagd i samband med
skolornas höstlovsvecka (för att nå just
barn och ungdomar). Det första
arrangemanget är tänkt att äga rum
vecka 44.
29 januari 2008 äger ett riksdagsseminarium om aktuella samiska
rättsfrågor rum i Stockholm. Det är ett
samarbete med Fokus i Norden,
Nordiska ministerrådets
informationskontor i Stockholm.

Tillsammans med Norrbottens läns landsting
och Sametingets kulturavdelning genomfördes
en tvådagarskonferens i Kiruna med titeln:
Hur använder vi vår historia? - kulturarv och
identitet i Sápmi och Norrbotten. Den vände sig
till tjänstemän och politiker på kommunal,
regional och nationell nivå. Tanken med
konferensen var att belysa situationen för de
olika minoritetsgrupperna i området,
presentera aktuell forskning inom
ämnesområdet, påvisa när samrådsskyldighet
krävs, så att handläggare och beslutsfattare får
bättre bakgrundsfakta och kunskaper för sina
beslutsunderlag. Utvärderingen visar att
deltagarna tyckte att det var en mycket lärorik
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Klimatprojekt i samarbete med Statens
Lantbruksuniversitet och Samernas
riksförbund. Finansieras med externa
medel.
Nuoras nurrii – från ungdom till ungdom
är ett samarbetsprojekt med den
samiska ungdomsorganisationen
Sáminuorra där högstadieklasser i
Norrland under vårterminen erbjuds
information/lektioner/temadagar om
samer/samisk kultur.
Samiskt Informationscentrum ingår i
en arbetsgrupp som planerar en
sydsamisk kulturbuss stationerad i
Västerbottens eller Jämtlands län, som
också ska betjäna sydsamiskt område
på norsk sida. I gruppen ingår
representanter för fylkesbiblioteken i
Nordland, Nord- och Sör-Tröndelag,
länsbiblioteken i Västerbottens och
Jämtlands län, Samiska biblioteket/
Samiska bibliotekskonsulenten och
den sydsamiska kulturinstitutionen
Gaaltije.

Med det tidigare nämnda projektet ”Nuoras
nurri – ungdom till ungdom” vill
Informationscentrum nå högstadieklasser/
elever med information om samer och samisk
kultur. Inbjudan har gått ut till 226
högstadieskolor i Norrland. Samiska
ungdomar som är medlemmar i
ungdomsförbundet Sáminuorra har utbildats i
presentationsteknik med mera och kommer att
fungera som informatörer ute i skolorna under
vårterminen 2008. Informationscentrum
administrerar och står för försöksperiodens
kostnader. Om projektet slår väl ut är tanken
att den här sortens informationsverksamhet
ska bli en fast del av vår verksamhet.
Medverkan vid faktagranskning av andra
institutioners/organisationers
informationsmaterial som handlar om
samer/samisk kultur avsedda för barn och
ungdomar. Exempelvis det samiska avsnittet i
Barnens Polarbibliotek, Luleå, ger oss både
möjligheter att påverka innehåll och skapa
kontakter för framtida samarbete.
Genom engagemang i det tidigare nämnda
projektet ”Låna en fördom” har SIC nått
gymnasieelever och studenter. I försöken att
motverka fördomar och sprida korrekt
information om den samiska kulturen är den
personliga kontakten oöverträffad.

Insatser för att nå barn och ungdomar
Samiskt Informationscentrum bedömer att
informationsinsatser som syftar till att i
synnerhet nå barn och ungdomar har
prioriterats under året.

För att ytterligare nå ut till ungdomar med
information om vad Samiskt Informationscentrum är och vad som kan erbjudas i
informationsväg har annonsering gjorts i
gratistidningarna Piraja och IQStudent, som
distribueras till gymnasieelever respektive
studenter i hela landet.

Tanken med den tidigare nämnda
skrivartävlingen, som resulterat i den
skönlitterära barn- och ungdomsboken ”SMS
från Soppero” av Ann-Helén Laestadius, är att
svenska barn och ungdomar på ett lättläst och
dagsaktuellt sätt ska få kunskaper om hur det
är att vara ung same idag. Boken har
distribuerats till sameskolornas elever. Genom
Bibliotekstjänst i Lund kommer boken att
erbjudas alla folk- och skolbibliotek i Sverige.
Genom aktiv marknadsföring av Podium
förlag ska boken nå ut till den tänkta
målgruppen.

Ett upprop på SIC:s webbplats riktat till
samiska tonåringar att skriva om något som de
upplever som viktigt att föra ut till svenska
barn och ungdomar, gav klent gensvar. Endast
två bidrag inkom varav det ena var
publicerbart.

Utställningen ”Leva i två världar” har under
2007 tyvärr bara visats på tre
museer/kulturhus men dessa har lockat många
besökare, framförallt skolklasser/elever.
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Webbsidans besöksfrekvens

för att återigen stiga under november och
december. Det totala antalet sidanrop under
året var 1 679 617, cirka 130 000 fler sidanrop
än 2006. Genomsnittet per månad ligger på
cirka 140 000 besök. Motsvarande siffra 2006
var 128 895.

Till skillnad från förra årets besöksstatistik på
webbplatsen www.samer.se, visar årets
statistik en varierad bild. En ökning har
visserligen skett under årets fem första
månader (januari – maj), men under juni,
augusti, september och oktober sjönk
besöksantalet till en nivå under 2006 års nivå,

Diagram 5:2 Graf över
besöksstatistiken på
www.samer.se under år
2005, 2006 och 2007.

Särredovisning av kostnader för
informationscentrum
Kostnaderna för Samiskt informationscentrum
uppgår till 3 041 tkr för år 2007, vilket är en
minskning med 111 tkr från föregående år.
Personalkostnaderna har minskat med 7 %
från föregående år och utgör 47 % av de totala
kostnaderna. Kostnaderna för köpta tjänster
har minskat med 16 % och lokalkostnaderna
har sjunkit med 29 %. Under året har SIC
flyttat till nya lokaler.
2007
Personal

2006

2005

1 432 090

1 533 871

1 503 511

Lokaler

90 047

126 667

276 185

Köpta
tjänster
Resor

530 595

633 172

693 303

208 482

190 568

198 850

Övrigt

779 682

667 611

379 403

3 040 896

3 151 889

3 051 252

Summa

Tabell 5:3 Kostnader för Samiskt informationscentrum
2005-2007
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Totalt har 137 projekt inom olika områden
genomförts under programperioden vilka har
genererat 80 nya arbetstillfällen varav 50 för
kvinnor och 30 för män, 99 tillfälliga
arbetstillfällen varav 49 för kvinnor och 50 för
män, 264 bevarade arbetstillfällen varav 114
för kvinnor och 150 för män samt 51 nya
företag varav 36 kvinnliga och 15 manliga.

6. EU-PROGRAM MED
SAMISKA INSATSER
MÅL
Ett starkt och utvecklat samiskt närings- och
samhällsliv med hög attraktionskraft.

Med ovanstående resultat så har Sametingets
genomförande av EU-programmen bidragit till
målet om en utveckling av samiskt näringsoch samhällsliv med hög attraktionskraft.

Återrapporteringskrav
Redogöra för EU-programmen 2000-2006
respektive 2007-2013 med samiska insatser.
Detta görs genom att för respektive
programperiod i tabellform sammanställa
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Programperioden 2007-2013
I den nya programperioden kommer det
specifika samiska insatserna förutom
landsbygdsprogrammet att genomföras endast
genom ett sammanhållande delprogram för
Sápmi i Interreg IVA Nord. Programstarten
för Interreg-programmet kommer att ske i
början av år 2008.

antalet sökande,
antalet som beviljats medel. En
uppdelning skall ske i kategorierna
duodji (slöjd), turism, forskning och
utbildning, rennäring respektive
övriga utvecklingsprojekt,
antalet bevarade respektive tillfälliga
arbetstillfällen,
antalet avslag på grund av saknad
nationell medfinansiering,
summa beviljade medel under
programperioden,
summa återstående medel under
programperioden.

Inga specifika samiska insatser finns i EU-mål
2- programmen för Övre och Mellersta
Norrland.
I tabell 6:1 redovisas den ekonomiska EUramen, summa beviljade medel, återförda
medel, beslutade medel i procent, antal
beviljade projekt samt återstående medel
under programperioden per program och för
samtliga program.

Återrapporteringen skall göras könsuppdelat
så långt det är möjligt.
I den tabellen
skall
Sammanfattning
programperioden
2000-2006
både uppgifterna för respektive program och
summan för samtliga program framgå.
Därtill skall en jämförelse med föregående
två år göras.

Bedömning av måluppfyllelse
Genom EU:s regionalpolitik har samerna fått
utökade möjligheter till ekonomiskt stöd
riktade specifikt till det samiska samhället.
Totalt har programperioden genererat
projektmedel för 143,8 miljoner kronor,
inklusive offentlig och privat medfinansiering
för programperioden 2000-2006.
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Program/delprogram

Total EU-ram Beslutat

Återförda

Beslutade Antal be-

Återstående

Insatsområden/åtgärder

2000- 2006

medel

medel i % viljade projekt

medel

t.o.m. 061231

Mål 1 Norra

72 442 683

74 863 249

2 434 242

100

71

13 676

6.1 Utve ckling av re n-

34 884 000

35 541 381

667 141

100

36

9 760

22 492 008

22 869 008

377 000

100

19

0

15 066 675

16 452 860

1 390 101

100

16

3 916

32 674 545

33 798 231

1 383 336

99%

30

259 650

9 532 449

9 777 739

256 148

100%

8

10 858

7 222 023

7 846 004

624 539

100%

10

558

15 920 073

16 174 488

502 649

98%

12

248 234

27 540 000

26 788 671

801 612

97%

27

1 552 941

15 120 000

14 319 432

317 160

95%

14

1 117 728

12 420 000

12 469 239

484 452

100%

13

435 213

8 908 416

8 338 717

82 457

93%

8

652 156

4 520 376

4 358 635

82 457

95%

5

244 198

4 388 040

3 980 082

0

91%

3

407 958

4 701 647

98%

136

näringe n och
same byarna
6.2 Samisk landsbygdsoch kulturutve ckling
6.3
Kompe te nsutve ckling,
forskning och utbildning
Mål 1 Södra
5.1 Samisk landsbygdsoch kulturutve ckling
5.2
Kompe te nsutve ckling forskning och utbildning
5.3 Re nnäringe n och
same byarna
Interreg IIIA Nord/delprogram Sápmi
6.1 Samisk samhällsutve ckling
6.2 Kunskap och
kompe te ns
Interreg IIIA SverigeNorge/delområde
Åarjelsaemien Dajve
A1 Kunskap- och kompe te nsutve ckling
A3 Samisk samhällsutve ckling
A4 Re gionöve rskridande

_

_

_

proje kt
Totalt

141 565 644

143 788 868

Tabell 6:1 Beslutad EU-finansiering
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Indikator

EU Mål 1 Norra

EU Mål 1 Södra

Interreg IIIA

Interreg Åarjel-

Mål

Mål

Nord/Sápmi
Mål
Utfall

saemien dajve
Mål
Utfall

Utfall

Utfall

Nya

70

63

40

11

6

6

2

-

arbetstillfällen
kvinnor

35

40

17

7

3

3

1

-

män

35

23

23

4

3

3

1

-

Tillfälliga

10

-

-

75

89

-

-

arbetstillfällen
kvinnor

6,5

-

-

37

42

-

-

män

3,5

-

-

38

47

-

-

30

92

-

140,5

14

32

4

-

kvinnor

15

44

59

7

11

2

-

män

15

48

81,5

7

21

2

-

Nya företag:

50

41

35

10

-

-

kvinnor

24

29

10

7

-

-

män

26

12

12

3

-

-

13

-

-

-

Bevarade
arbetstillfällen

mixade

Tabell 6:2 Resultatmått avseende arbetstillfällen och nyföretagande

I tabell 6:2 redovisas resultatmåtten avseende
antal nya, tillfälliga och bevarade
arbetstillfällen samt nytt företagande
könsuppdelat. Effekterna redovisas för hela
programperioden 2000-2006 då det är svårt att
dela upp resultaten årsvis. (Källa: Stins och
Basen)

I tabell 6:3 redogörs för antal ansökningar,
antal beviljade projekt, antal avslagna projekt
på grund av saknad nationell medfinansiering
fördelade på de tre senaste åren.
EU Mål 1 Norra

EU Mål 1 Södra

Interreg IIIA

Interreg IIIA

Nord/Sápmi

SverigeNorge/Åarjelsaemi
2005 2006 2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Antal ansökningar

18

24

0

5

3

3

11

7

6

1

1

1

Antal bifall

10

20

1

5

3

2

3

4

5

4

1

1

Antal avslag

5

1

10

_

_

1

0

2

0

_

_

_

p.g.a. saknad
me dfinans.

Tabell 6:3 Antal ansökningar, bifall samt avslag
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I tabell 6:4 redogörs för antal beviljade projekt
inom kategorierna duodji (slöjd), turism,
forskning och utbildning, rennäring, samiska
språket respektive övriga utvecklingsprojekt
fördelat på de tre senaste åren.

Antal beviljade

EU Mål 1 Norra

EU Mål 1 Södra

projekt inom

Interreg IIIA

Interreg IIIA Sverige-

Nord/Sápmi

Norge/

kategorierna

Åarjelsaemien Dajve
2005

Duodji

2006

2007

2005

2006

2007

2005

1

1

2006

2007

2005

2006

1

1

2007

2

Turism

1

FoU
Re nnäring

4

Samiska språke t

2

Övriga proje kt

2

1

2

9

1

1

1

1

1
5

1

1

1
1

1

2

Tabell 6:4 Beviljade projekt indelade i kategorier
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bedöma måluppfyllelsen är det nödvändigt att
införa toleransnivåer inom samebyarna som
ett effektivt verktyg i rovdjursförvaltningen
med målet att kvantifiera en långsiktigt hållbar
nivå. Sametinget har påpekat detta i den
rovdjursutredning som lämnade sitt
slutbetänkande 2007, ”Rovdjuren och deras
förvaltning”, (SOU 2007:89). Sametinget har
där även lyft behovet av en förekomst/
föryngringsbaserad ersättning för björn och
örn då vi menar att dagens ersättningar,
framförallt för björn, slår orättvist och är
väldigt ekonomiskt kännbart för samebyar
med hög andel björn.

POLITIKOMRÅDE
DJURPOLITIK
VILTVÅRD
MÅL
Det finns livskraftiga stammar av alla vilda
djurarter. Skador av vilt är minimerade genom
jakt och andra förebyggande åtgärder.

ERSÄTTNING OCH INVENTERING
MÅL

1. Anslaget 42:5, anslagsposterna 2 och 3

De skador som rovdjuren orsakar rennäringen
är acceptabla utifrån målet om en ekologisk,
kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring
och en livskraftig rovdjursstam.

a) Ersättning för renar som skadats eller
dödats av varg, björn, järv, lo eller örn 42:5
ap.2:
Sametinget har under året i enlighet med 4 §
Viltskadeförordningen (SFS 2001:724) lämnat
ersättning grundat på årets inventeringsresultat för sammanlagt 71,5 säkra järvföryngringar, 14 sannolika järvföryngringar
och 103,1 lodjursföryngringar. En järvföryngring har inte registrerats av
Länsstyrelsen på grund av bristande
dokumentation men ändå bedömts av
Länsstyrelsen som en säker föryngring.
Ersättning för regelbunden förekomst av järv
har utbetalats till 8 samebyar och för tillfällig
förekomst till 7 samebyar. Ersättning för
regelbunden lodjursförekomst har lämnats till
12 samebyar och för tillfällig förekomst till 1
sameby. För regelbunden vargförekomst har
12 samebyar fått ersättning och för tillfällig
vargförekomst har 27 samebyar ersatts, varav
en sameby har fått ersättning för två
vargindivider. De ojämna siffrorna beror på att
föryngringar delats mellan två eller flera
samebyar. Två samebyar har fått ersättning
enligt 8 § Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd om inventering samt bidrag och
ersättning för rovdjursförekomst i samebyar,
(NFS 2004:17) .

Återrapporteringskrav:
Redogöra för hur anslag 42:5 Ersättning för
viltskador m.m. anslagsposterna 2 och 3, har
använts.
Redogöra för resultatet av
rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

Bedömning av måluppfyllelse
Det Sametinget kan bedöma är hur väl målet
uppnås gällande rovdjursskadornas acceptans
i förbindelse med en ekologisk, kulturellt och
ekonomiskt hållbar rennäring. Frågan om
rovdjursstammen är livskraftig ligger inte
inom Sametingets ansvarsområde.
Storleken på rovdjursersättningarna jämfört
med den totala renköttinkomsten i
primärledet, som är 68,9 mkr exkl. moms och
prisstöd, visar på en obalans som Sametinget
menar måste analyseras närmare. Det pekar
mot att rovdjursskadorna påverkar
rennäringens ekonomiska hållbarhet på ett
kännbart sätt. För att på ett bättre sätt kunna

Den sammanlagda ersättningen lämnad i
enlighet med 4 §, 8 § och 10§ NFS (2004:17)
uppgår till 44 050 489 kronor, varav 100 000
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kronor är ersättningar för föryngringar
inventerade år 2006. 517 000 kr har betalats ut i
enlighet med 8 § NFS (2004:17). Felräkning har
orsakat att 766 000 kr har betalats ut felaktigt
men återkrav har gjorts under år 2008.
Ersättning om 345 000 kr har inte betalats ut
vilket avser 1,5 järvföryngring samt en
korrigering av tillfällig förekomst av varg till
regelbunden förekomst. Denna ersättning
betalas under 2008. 38 000 kr har inte betalats
ut på grund av felräkning men är nu
korrigerad.

inte gått att bedöma vilket rovdjur som varit
orsak till massdöden.
b) Kostnader för samebyarnas inventering av
rovdjur 42:5 ap.3:
Fördelning av medel för samebyarnas
kostnader för rovdjursinventering har
utbetalats efter samebyarnas barmarkareal i
km². Utbetalningarna har skett i två omgångar
där 50 % av beloppet utbetalades i januari
månad och resterande utbetalades löpande
efter att respektive sameby inkommit med
redovisning av inventeringskostnaderna.
Sammanlagt har 3 130 691 kronor utbetalts till
samebyarna varav 154 808 kr hänförs till år
2006.

Förekomst av björn har ersatts med 1 614 906
kronor och förekomst av örn med 1 074 951
kronor fördelat mellan samebyarna i
förhållande till betesområdenas areal.
Sametinget har för år 2007 inte lämnat något
bidrag för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst i enlighet med 3 §
Viltskadeförordningen (2001:724)

2. Rovdjursinventeringen i
renskötselområdet
Sametinget har utifrån länsstyrelsernas
redovisningar av rovdjursförekomst
sammanställt antalet ersatta föryngringar och
förekomster uppdelat per län för de tre senaste
åren. Föryngringar och förekomster är
uppsatta på det län vars sameby har erhållit
ersättningen. Se tabell 7:1, tabell 7:2, och tabell
7:3.

Ersättning för massdödade renar i enlighet
med 10 § Viltskadeförordningen (2001:724) har
lämnats med sammanlagt 291 126 kronor i 6
samebyar, varav 6 520 kronor är ersättning för
merarbete i samband med massdöden. I ett fall
har varg orsakat massdöden, i två fall har det
varit järv och i ett fall björn. I två fall har det
2007

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Norrbotten
(BD)

49,5

Norge (BD)

5

Västerbotten
(AC)

10,5

Norge (AC)

1

Jämtland (Z)

24

Norge (Z)
Dalarna (W)
SUMMA

Regelbunden
järvförekomst
5

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

7

Regelbunden
lodjursförekomst

26,2

1

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

4

18

8

4

1
1

24,3

2

51,6

2

2

1,5

1

93,5

12

Tillfällig
lodjursförekomst

8

7

106,1

Tabell 7:1 Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2007
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1
12

1

12
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2006

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

32,05

5

3

29,5

5

4

-

7

Norge (BD)

6,25

-

-

1

-

-

-

-

8

1

1

32

-

-

-

2

0,25

-

-

-

-

-

-

-

14

3

-

47

-

-

-

8

Norge (Z)

2

-

-

2

-

-

-

-

Dalarna (W)

-

-

-

3

-

-

-

1

62,55

9

4

114,5

5

4

-

18

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Västerbotten
(AC)

Norge
(AC)
Jämtland (Z)

SUMMA

Tabell 7:2 Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2006

2005

Norrbotten
(BD)

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

43,5

8

4

32,1

3

2

2

5

4,5

-

-

4

-

-

-

-

20,3

1

-

35

-

-

5

3

1

-

-

-

-

-

-

-

10,5

1

-

49,5

-

-

2

7

Norge (Z)

4

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna
(W)

2

-

-

2

-

-

1

1

85,8

10

4

123,6

3

2

10

16

Norge (BD)
Västerbotten
(AC)
Norge (AC)
Jämtland (Z)

SUMMA

Tabell 7:3 Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2005
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gäller från 1 januari 2008, där
jämställdhetsperspektivet har beaktats i det
avseendet att den fasta arbetstiden har
förkortats och flextiden är mer generös. Detta
underlättar för småbarnsföräldrar. Målet för
2010 i Sametingets jämställdhetsprogram
beträffande rekryteringen av personal kan
redan i år ses som uppnått. Den 31 december
2007 arbetade 19 kvinnor och 16 män på
Sametingets kansli.

ÖVRIGA MÅL OCH
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
PROGNOS 2007-2010
Utgiftsprognos för 2007-2010 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
Hermes.

NATIONELLA STRATEGIN
FÖR REGIONAL
KONKURRENSKRAFT,
ENTREPRENÖRSKAP OCH
SYSSELSÄTTNING 2007-2013

JÄMSTÄLLDHET
MÅL
Sametinget skall ha ett jämställdhetsperspektiv
i sin verksamhet. Det innebär att Sametinget i
beslut som rör individen ska pröva besluten ur
ett jämställdhetsperspektiv och aktivt
analysera konsekvenserna för kvinnor och
män i de beslut som fattas.

Återrapporteringskrav
Sametinget ska halvårsvis (2 juli respektive i
årsredovisningen) redogöra för:
Vilka av den nationella strategins
prioriteringar som myndigheten utgått från,

Återrapporteringskrav
Sametinget ska redovisa vilka åtgärder som
vidtagits under året för att uppnå målet samt
ange hur man planerar att fortsätta arbeta
med att integrera ett jämställdhetsperspektiv
i verksamheten.

Formerna för medverkan och samverkan
med de aktörer som har det regionala
utvecklingsansvaret inom det samiska
området,
Planerade och genomförda insatser med
andra myndigheter inom ramen för
prioriteringarna som anges i den nationella
strategin.

Enligt Sametingets jämställdhetsprogram som
antogs av plenum 2004-10-19--20 § 38 ska
rekryteringen av personal till Sametinget ha
lett till en så jämn könsfördelning som möjligt
vid utgången av 2010.

Den nationella strategins prioriteringar
De utpekade nationella strategiska
prioriteringarna för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning är:

Åtgärder
En jämställdhetspolicy antogs under 2007 i
samråd med hela personalgruppen där de
fackliga representanterna var representerade.
Ämnet jämställdhet var också ett tema under
en av tre personalkonferenser som
genomfördes under 2007, där föreläsning
varvades med gruppdiskussioner i ämnet.
Sametinget har ett nytt arbetstidsavtal som

Innovation och förnyelse,
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud,
Tillgänglighet samt
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete.
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Sametingets plenum har genom beslut i
oktober 2006 fastställt en Näringspolitisk
strategi för Sametinget. Denna strategi ska
vara vägledande för Sametingets arbete och
prioriteringar inom samiska näringslivsutvecklingsfrågor. Denna strategi är också
vägledande för Sametingets arbete med att
uppnå målen i den nationella strategin. De
nationella prioriteringsområden som
Sametinget utgår ifrån är:

ORGANISATIONSSTYRNING
KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT
MÅL
Sametinget skall ha en kostnadseffektiv drift
av verksamheten.

Innovation och förnyelse
Kompetensförsörjning och
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete

Återrapporteringskrav
Kortfattat redogöra för hur Sametinget
arbetar med att bli mer kostnadseffektiv.
En jämförelse skall göras med föregående
två år.

Formerna för medverkan och samverkan
Den samiska regionen sträcker sig över länsoch landsgränserna i det vi kallar Sápmi.
Sametinget måste därför i arbetet med det
regionala utvecklingsarbetet vända sig till fem
länsstyrelser, d v s länsstyrelserna i
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,
Jämtland och Dalarna.

Bakgrund
Ett av målen i verksamhetsplanen 2005 var att
Sametinget skulle minska administrationskostnaderna. Eftersom budgeten var
ansträngd gjordes en översyn av möjliga
kostnadsbesparingar. Höga administrationskostnader var bl.a. kopiering, kontorsmateriel,
kopieringspapper och annonsering. Därför
infördes nya rutiner för hantering av kopiering
och datautskrifter. Rutiner för inköp och
översyn av serviceavtal förändrades.
Sametinget publicerar från och med 2005 alla
protokoll på hemsidan. Övriga efterfrågade
dokument skickas elektroniskt. Dessa åtgärder
gjorde att porto- och kopiekostnaderna
minskade.

På den politiska nivån i de regionala
partnerskapen är Sametinget representerat i
Norrbottens-, Västerbottens- och Jämtlands
län. Dessa län har efterfrågat representanter
från Sametinget i sina partnerskap. Sametinget
är även representerat i Övervakningskommittén. Därutöver sker ingen samverkan i
dessa frågor.
Planerade och genomförda insatser
Under 2007 har inga gemensamma insatser
genomförts. Sametinget har planerat för och
kommer att träffa NUTEK under 2008 för att
diskutera gemensamma frågor och hur ett
utvecklat samarbete kan uppnås.

Effekten av de åtgärder som vidtogs var att
kostnaderna rejält sänktes mellan åren 2004
och 2005, och i mindre omfattning mellan 2005
och 2006. Driftskostnaderna minskade med
5 % från år 2005 till 2006.
År 2007
Sametingets nya verksamhet som
sektorsansvarig myndighet för rennäringen
innebär att driftskostnaderna ökat med 8 871
tkr från år 2006 till 2007. För att kunna jämföra
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kostnaderna med föregående två år har
driftkostnader som direkt rör verksamheten
och som finansieras via främjandeanslaget
tagits bort. Jämförelser görs därmed mellan
samma kostnadsposter för alla år.
Jämförelsetal för 2007 är 7 198 tkr.

Eftersom antalet heltidsanställda ökat, har
också driftskostnaderna ökat. Inköp av
datorprogram har ökat med 211 tkr, då
uppgradering av datalicenser och
datorprogram gjorts. Kostnaderna för
kontorsmateriel och papper m.m. har ökat
med 228 tkr. Kostnadsposter som minskat är
representation som minskat med 137 % och
köpta tjänster med 16 % jämfört med 2006.

En jämförelse mellan åren 2006 och 2007 visar
att de totala kostnaderna ökat med 17 %. Vid
en jämförelse mellan åren 2005 och 2007 är
ökningen 11 %. Ökningen bedöms vara normal
sett mot bakgrund av att antal anställda vid
kansliet har ökat från 25 personer i december
2006 till 35 vid motsvarande tidpunkt 2007,
varav 6 personer (5,25 tjänster) är knutna till
rennäringsverksamheten. Ökningen av
andelen personal är således 16 %, bortsett från
rennäringsverksamhetens anställda.

2006

7 198

6 150

Nedanstående tabell visar driftkostnadernas
fördelning över åren 2005-2007.

Jämförelse
i kronor
1 048

Jmf. i
procent
17 %

Hotell, biljetter
2 653 1 992
661
Representation
42
179
-137
Annonser,
375
312
63
kataloger, tryck
Böcker,
498
381
117
prenumerationer
Kontorsmtrl,
423
195
228
papper m.m.
Datorprogram
278
67
211
Service,
44
37
7
underhållsavtal
Post, telefon,
708
590
118
portokostnader
Köpta tjänster
1 546 1 849
-303
Övrigt
631
548
Tabell 8:1 Driftskostnadernas fördelning 2005-2007

Driftskostnader

2007

Sametinget fortsätter att sträva efter
kostnadseffektivitet med utgångspunkt i de
rutiner som togs fram 2005.

6 475

Jämförelse
i kronor
723

Jmf. i
procent
11 %

33 %
-77 %
20 %

1 921
183
335

732
-141
40

38 %
-77 %
12 %

31 %

188

310

165 %

117 %

278

145

52 %

315 %
19 %

160
56

118
-12

74 %
-21 %

20 %

628

80

13 %

-16 %

1 695
1 031

-149

-9 %
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TILLGÄNGLIGHET PER
TELEFON OCH INTERNET

UPPDRAG

Sametingets växel har normalt varit öppen
mellan 8.00 och 16.40 varje vardag.
Handläggarna har varit tillgängliga på telefon
under hela dagen.

SPRÅKHANDBOK
På uppdrag av regeringen har Sametinget
utarbetat en handbok för ökad användning av
de samiska språken avsedd för myndigheter.
Arbetet med språkhandboken har bedrivits i
en arbetsprocess tillsammans med olika
myndigheter och kommuner i en
referensgrupp.

Under 2007 har en ny webbplats lanserats med
en konsekvent och användarvänlig struktur
och attraktiv design i enlighet med Vervas
riktlinjer för 24-timmarswebben. För att öka
servicen till journalister och allmänhet
publiceras numera postlistan digitalt på
webbplatsen. Protokoll och remissvar
publiceras regelbundet. Alla blanketter och
ansökningshandlingar finns att ladda ner och
kan fyllas i digitalt. Användningen av
Sametingets webbplats har ökat med 300 % (se
kapitel 5).

Handboken innehåller en metodbeskrivning
för att synliggöra samiskan i samhället, öka
den samiska språkkompetensen bland
anställda samt öka allmänhetens användning
av samiska i kontakt med kommuner och olika
myndigheter.
Handboken innehåller även en beskrivning av
faktorer, som påverkar användningen av de
samiska språken, en beskrivning av nationella
och internationella regelverk till skydd för
minoritetsspråk samt exempel på hur
språkanvändningen kan förbättras.

På webbplatsen används ett enkelt och
begripligt språk. Artiklar har styckeindelning
och mellanrubriker. Bilder används där så är
befogat och för att förstärka textens innehåll.
Webbplatsen är anpassad för funktionshindrade. Webbplatsens kod följer W3C:s
validator, vilket innebär att den kan läsas med
olika utrustning. Rubrikstrukturen och alttexter till bilder underlättar för
funktionshindrade. Webbplatsen har inte
metadata för Dublin core, vilket blivit alltmer
vanligt bland statliga myndigheter. (Metadata
hjälper sökmotorer att utnyttja informationen
på bästa sätt.) Detta kommer att åtgärdas
under 2008.

LANDSBYGDSPROGRAMMET
2007-2013
Sametinget är ny stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Antalet
inkomna ansökningar vid årsskiftet var 68
stycken. 27 ansökningar avser
investeringsstöd, 27 startstöd, 3 förädlingsstöd
samt 11 projektstöd. Inga beslut har fattats
2007. Totalt omsätter ansökningarna 21,5 mkr.
Sametingets budget för 2007 låg på 12,5 mkr.

Sametinget har övervägt möjligheten att
publicera diariet på webben, men har hittills
avstått av kostnadsskäl. Sametinget prioriterar
fortsättningsvis arbetet med samiska
språkversioner (alla varieteter) av artiklar på
webbplatsen, framför lättläst och teckenspråk.
Policy för krisinformation på webben saknas.
Detta ingår i ett arbete om krishantering på
myndigheten som ska utföras under 2008.

Antalet nya eller utökade åtaganden inom
natur- och kulturmiljöstöden är 56 stycken.
Majoriteten av åtagandena (47) finns i
Norrbotten. Sametinget har utfört fältkontroller i enlighet med EGs kontrollförordning 1975/2006.
Beroende på problem av främst extern och
teknisk karaktär har förseningar skett vilket
har lett till att handläggningen till stor del har
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begränsats till att åtgärda olika brister. Trots
detta har Sametinget kunnat påbörja
handläggningen av samtliga stöd.
Sametinget har under året formulerat en
genomförandestrategi som godkänts av
Jordbruksverket. Utifrån den strategin har
Sametinget tagit fram riktlinjer med ytterligare
definitioner och villkor där detta har krävts.
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SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Årsredovisning 2007-12-31

RESULTATRÄKNING
Not

(tkr)

2007

2006

34 820
203
3 456
38 479

21 363
44
2 330
23 737

-21 602
-1 784
-15 021
-106
-1 318
-39 831

-15 557
-1 676
-6 150
-47
-623
-24 053

-1 352

-316

108 621

60 784

1 318

200

5 200
-115 139
0

47
-61 031
0

-1 352

-316

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Summa

1
2
3

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

4
5
6
7

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

Årets kapitalförändring

8
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SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Årsredovisning 2007-12-31

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2007-12-31

2006-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

9

0

10

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

10

1 734

463

1 734

473

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

11

55

60

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

12

1 801

797

1 856

857

69

82

981

317

205

495

1 255

894

Summa
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

13

Övriga fordringar
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

14

569

300

Upplupna bidragsintäkter

15

1 701

978

2 270

1 278

970

1 626

970

1 626

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

448

0

Summa

448

0

8 534

5 128

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

16

Summa
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital

17

1 728

0

Balanserad kapitalförändring

18

293

-830

Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa

-1 352

-316

668

-1 146

1 150

1 207

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

19

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

0

874

Skulder till andra myndigheter

1 229

1 133

Leverantörsskulder

2 268

1 441

598

355

5 245

5 010

Övriga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

20

1 733

1 068

Oförbrukade bidrag

21

542

196

Övriga förutbetalda intäkter

22

347

0

Summa

2 622

1 264

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

8 534

5 128

SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Årsredovisning 2007-12-31

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. över- Årets till- Omdispo- Indrag-

(tkr)

förings-

delning

nerade

belopp

enl regl.
brev

Totalt Utgifter

Utgående

ning disponi-

över-

anslags-

belt

förings-

belopp

belopp

belopp

Not
Uo 1 45:1 ap 1
Ramanslag
Sametinget
Uo 17 28:2 ap. 5.1
Ramanslag
Bidrag till samisk kultur
och samiska organisationer
Uo 17 28:2 ap. 5.2
Ramanslag
Bidrag till samisk teater

23

-657

27 803

27 146

25 706

1 440

24

68

8 929

8 997

9 612

-615

5 451

5 451

5 451

0

47 367

44 050

3 317

517

434

82

3 306

3 131

175

68 943

57 130

11 813

15

0

15

161 742

145 514

16 227

25

Uo 23 42:5: ap 2
Ramanslag
26
4 172
Ersättning för renar som skadats eller
dödats av varg, björn, järv, lo eller örn.
Uo 15 25:7 ap 6
27
Ramanslag
Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget
Uo 23 42:5 ap 3
Ramanslag
Kostnader för samebyarnas
inventering av rovdjur

28

45 987

17

500

645

3 210

Uo 23 45:1 ap 2
Ramanslag
29
Främjande av rennäringen - del till SA

71 718

Uo 16 25:75 ap 2
Ramanslag
Administrationskostnader
Sametinget
Summa

-2 792

-549

-2 775

15

4 245

163 613

48

-2 775

-3 341

Not

Summa

Uo 23 45:1 ap 2
Ramanslag
30
Främjande av rennäringen - del till SA

Anslag (tkr)

4 000

0

4 000

ram

3 825

0

3 825

åtaganden

bemyndigande-

Ingående

Tilldelad

200

0

200

åtaganden

Utestående
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200

0

200

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

Utestående åtagandenas fördelning per år
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Belopp i tusental kronor där ej annat anges. Summeringsdifferenser kan förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Sametingets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Samma beloppsgräns gällde föregående år.

Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet har bestämmelsen i 5 §
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) inte tillämpats vid finansiering
av anläggningstillgångar som sker under anslaget 45:1 "Främjande av
rennäringen m.m." Sådana investeringar har i stället finansierats från
anslaget.

Upplysningar av väsentlig betydelse
Myndigheten har ett av regeringen ej medgivet överskridande av anslag Uo 17 28:2 ap 5.1,
Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer, på 347 tkr. Överskridandet har uppkommit
genom att bidragsutbetalningar har skett utöver tilldelat anslag och budget, och kommer att täckas
av 2008 års anslagsmedel.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 10 tkr.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
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Tillämpade avskrivningstider
3 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

5 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser och rättigheter
Inredningsinventarier, t o m 2005-12-31

10 år

Inredningsinventarier, fr o m 2006-01-01

Omsättningstillgångar
Fordringarna har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning
beräknas bli betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag
Ersättning
Anders Kråik, VD i Vemdalens Islandshästar AB

124

Carl-Gustav Lundgren, VD i KG Lundgrens Ren AB

63

Ingrid Inga

37

Lars Anders Baer, styrelseordförande

504

Sara Larsson

57

Ersättare
Anette Jonsson

30

Anders Persson

24

Lars Ove Jonsson, januari-maj

23

Christina Åhrén, oktober-december

0

Bror Saitton, Ledamot i Länsstyrelsen i Norrbottens län.

44

Olof T Johansson

28

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Ersättning
Sylvia Simma, Sametingets ordförande

121

Ingen ledamot har erhållit någon förmån, exempelvis bostads- eller bilförmån,
från Sametinget. Sametinget har inte heller några framtida åtaganden gentemot någon
styrelseledamot.
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Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
2007

2006

1,8
30,3
1,7
1,8
0,0

3,9
43,5
5,2
1,3
5,3

Anställda 30 - 49 år

1,5

3,4

Anställda 50 år -

2,2

3,9

Sjukfrånvaro
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda
- 29 år

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet anställda i gruppen är
högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Eftersom antalet anställda som är 29 år eller yngre understiger 10 st för 2007, har ingen
uppgift om sjukfrånvaron lämnats för den gruppen.
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NOTER
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

2007

2006

35 167

21 363

-347

0

34 820

21 363

187
11
2
3
203

29
5
10
0
44

2 788
203
406
59
3 456

1 424
302
604
0
2 330

13 140
8 462
21 602

9 891
5 666
15 557

1 516
151
113
4
1 784

1 503
83
86
4
1 676

3 506
3 511
823
7 181
15 021

1 992
1 849
590
1 719
6 150

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Ej medgivet anslagsöverskridande, avser Bidrag till samisk kultur
och samiska organisationer
Summa
Det högre utfallet år 2007 beror på det nya
ramanslaget " Främjande för rennäringen - del till SA.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Kopior och frankering enligt 15§
Reavinst försäljning av maskiner och inventarier
Övrigt
Summa

Not

3

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter
Intäkter av bidrag från Interreg Sápmi, Finland
Intäkter av bidrag Interreg Sápmi. EU-medel
Övriga intäkter av bidrag
Summa

Not

4

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

5

Kostnader för lokaler
Lokalhyror
Hyror för speciella lokaler
Städning av lokaler
Övriga lokalkostnader
Summa

Not

6

Övriga driftkostnader
Kostnader för resor
Kostnader för köpta tjänster
Kostnader för telekommunikation och post
Övriga kostnader
Summa
Det högre utfallet år 2007 beror på det nya
ramanslaget " Främjande för rennäringen - del till SA.
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Not

7
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Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not

8

41
56
9
106

12
32
3
47

2007

2006

-347
-1 005
-1 352

0
-316
-316

2007-12-31

2006-12-31

58
58
-48
-10
0
-58
0

58
58
-54
-11
17
-48
10

803
1 549
2 352
-340
-278
-618
1 734

510
293
803
-216
-124
-340
463

118
22
140
-58
-27
-85
55

118
0
118
-35
-23
-58
60

Årets kapitalförändring
Ej medgivet anslagsöverskridande, avser Bidrag till samisk kultur och
samiska organisationer
Periodiseringsdifferenser
Summa

Balansräkning

Not

9

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

10

Rättigheter och andra immateriella anläggnings-tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

11

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

2 922
5 014
0
7 936
-2 125
-4 010
0
0
-6 135
1 801

3 145
323
-546
2 922
-2 189
-515
399
180
-2 125
797

912
66
3
981

293
24
0
317

2007-12-31

2006-12-31

339
230
569

300
0
300

Upplupna bidragsintäkter,Självbestämmandekommittén

439

0

Uppl. bidragsintäkter, Terrängkörningsplaner

174

0

Upplupna bidragsintäkter, Landsbygdsprogrammet
Upplupna bidragsintäkter avseende EU-Mål 1 södra
Upplupna bidragsintäkter avseende Interreg. III

331
290

0
332

141
0
1 375

229
125
686

100
226
326

89
203
292

1 701

978

Korrigering av tidigare års avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

13

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa

Not

14

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

15

Upplupna bidragsintäkter
Myndigheter

Åarjelsaemien dajve
Centrum för biologisk mångfald
Summa
Övriga
Upplupna bidragsintäkter avseende Interreg. III Sápmi
Upplupna bidragsintäkter avseende Interreg. III Sápmi EU
Summa
Summa upplupna bidragsintäkter
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Avräkning med statsverket
Ingående balans
Avräknat mot statsbudgeten:
Anslag
Avräknat mot statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Uppbördsmedel m.m.
Transfereringar m.m.
Utgående balans
2000 tkr i tilläggsanslag för år 2007 har inbetalats i
januari, 2008

Not

17

1 626

719

145 515

82 147

-25 803
2 600
-122 968
970

-21 017
416
-60 639
1 626

1 728
1 728

0
0

1 438
-1 145
293

0
-830
-830

Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

1 207
744
-801
1 150

1 318
365
-476
1 207

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

1 600

2007-12-31

2006-12-31

1 178
113
313
1 605

789
206
73
1 068

Statskapital
Årets anskaffning av anläggningstillgångar
Utgående balans

Not

18

Balanserad kapitalförändring
Invärderat kapital, avser övertagna anläggningstillgångar från
Länsstyrelsen i Västerbotten
Periodiseringsdifferenser
Summa

Not

19

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Not

20

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
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Not
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22
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Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Nordiskt Språkråd, projekt Samisk orddatabas
Nordiskt Språkråd, projekt Samisk ordbok
Statens Kulturråd, projekt Lulesamisk ordbok
Statens Naturvårdsverk, bidrag till samebyarnas kostnader
för rovdjursmöte.
Sveriges Lantbruksuniversitet, Projekt Klimathot
Regeringen, Nationella minoriteter

45
0
52

45
24
52

34
83
200

75

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller privatpersoner
Donationer
Summa

128
542

0
196

347
347

0
0

Övriga förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter, avser ej medgivet anslagsöverskridande, Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
Summa

Anslagsredovisning

Not

23

Sametinget
Uo 1 45:1 ap 1

Enligt regleringsbrevet för 2007 skall minst 3 000 tkr användas till Nationellt informationscentrum för samiska frågor. 3
041 tkr har använts under budgetåret.
Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 450 tkr.
Anslagsposten innehåller vid årets slut ett utgående överföringsbelopp på 1 440 tkr. Sametinget
har vid ändring av regeringens regleringsbrev erhållit 2 000 tkr i tillägg till årets anslag för att finansiera
planerade nyrekryteringar. Nyanställningarna har dock har försenats och kommer att återupptas under år 2008.

Not

24

Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
Uo 17 28:2 ap 5.1

Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 268 tkr.
Anslaget har nyttjats med 347 tkr utöver medgiven anslagskredit. Information har lämnats under punkten
"Upplysningar av väsentlig betydelse" i Tilläggsupplysningar och noter.

Not

25

Bidrag till samisk teater
Uo 17 28:2 ap. 5.2

Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 163 tkr.
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Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn,
järv, lo eller örn
Uo 23 42:5 ap 2

Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 380 tkr.
Sametinget får använda högst 1 000 tkr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen. 291 tkr
har använts under 2007.
Anslagsposten innehåller vid årets slut ett utgående överföringsbelopp på 3 317 tkr.
Av detta belopp har 1 112 tkr utbetalats i januari 2008, p g a ett tekniskt fel vid utbetalningstillfället.
Återstående medel, 2 205 tkr, beror på att antalet godkända rovdjursföryngringar inte medger
fler bidragsutbetalningar. Övriga villkor för anslaget, se kap 3.1.1.1 resultatredovisningen.
Not

27

Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget
Uo 15 25:7 ap. 6
Av utgående överföringsbeloopp har beviljade bidragsutbetalningar på 79 tkr utbetalats i januari 2008 p.g.a
tekniskt fel vid utbetalningstillfället.

Not

28

Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Uo 23 42:5 ap 3

Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 96 tkr. Av utgående
överföringsbelopp har 114 tkr utbetalats i januari 2008 p.g.a tekniskt fel vid utbetalningstillfället.
Övriga villkor för anslaget, se kap 3.1.1. resultatredovisningen.

Not

29

Främjande av rennäringen - del till SA
Uo 23 45:1 ap 2

Enligt regleringsbrevet för 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 402 tkr.
Anslagsposten innehåller vid årets slut ett utgående överföringsbelopp på 11 813 tkr. Avvikelsen förklaras av att
utfallet av pristödsutbetalningarna blev 8 185 tkr lägre än budgeterat och att kostnader för Tjernobylverksamheten
blev 3 628 tkr lägre jämfört med budget.

Not

30

Bemyndiganden för Främjande av rennäringen - del till
SA Uo 23 45:1 ap 2

Enligt regleringsbrevet för 2007 har Sametinget ett bemyndigande enligt 20 § Anslagsförordningen
(1996:1189). Sametinget bemyndigas att under 2007 avseende detta anslag fatta beslut, som inklusive
tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 4 000 tkr under 2008.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2007

2006

2005

2004

2003

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2 600
1 150

1 600
1 207

1 600
1 318

1 600
1 484

1 100
879

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

5 000
4 752

5 000
2 170

5 000
4 893

2 800
4 166

2 800
1 920

0
41

0
12

0
61

0
56

10
24

0
202
0

0
44
0

0
25
0

0
11
0

0
3
0

1 450
0

1 050
657

311
311

265
265

254
236

16 227
0

4 245
0

9 212
0

8 730
0

5 088
843

4 000
200

0
0

0
0

0
0

0
0

32
33

27
26

21
23

21
21

18
18

1 200
915

868
659

1 124
659

1 156

1 148

-1 352
293

-316
-830

764
-1 593

-580
-1 013

-128
-885

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit 1)
Beviljad, Uo 1 45:1 ap 1
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat
Bemyndiganden
Tilldelade, Uo 23 45:1 ap 2
Summa gjorda åtaganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft 2)
Exklusive folkvalt organ 2)
Kapitalförändring
Årets
Balanserad 3)

1) Avser Sametingets förvaltningsanslag. För övriga anslag se noter till anslagsredovisningen.
2) Förändringen mot föregående års utfall beror på det nya ramanslaget "Främjande av rennäringen - del till SA"
3) Balanserad kapitalförändring för 2007 har påverkats av Invärderat kapital som avser
övertagande av anläggningstillgångar från Länsstyrelsen i Västerbotten.
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Sametingets styrelse har vid sitt sammanträde 2008-02-15 fastställt årsredovisningen för
verksamhetsåret 2007.

Kiruna 2008-02-15

Lars-Anders Baer
Ordförande
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Vice ordförande
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