Sametingets kontor i Östersund, Foto: Marie Enoksson/Sametinget.
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INLEDNING

4.

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.

5.
6.

ORGANISATION
Sametingets högsta beslutande organ är
plenum som består av 31 ledamöter. Dessa
har samlats till plenum i Stockholm,
Sundsvall och Rovaniemi i Finland under
verksamhetsåret 2008. 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.

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.

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.

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.

medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid
utnyttjande av mark och vatten
informera om samiska förhållanden
utföra de övriga uppgifter som
ankommer på Sametinget enligt lag eller
annan författning.

Den administrativa verksamheten vid
Sametingets kansli leds av en kanslichef.
Sametinget hade den 31 december 2008
44 anställda. Sametinget har sitt
huvudkansli i Kiruna och kontor i
Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

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

Sametinget fick för verksamhetsåret 2008 en
ökning av förvaltningsanslaget med 6,3
miljoner kronor. Det utökade anslaget var
avsett att vara en förstärkning av
administrationen då finansieringen av de
2
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nya arbetsuppgifter som påfördes den 1
januari 2007 inte var tillräcklig. Medlen var
avsedda att finansiera anställningar av
juridisk kompetens, IT-kompetens och att
förstärka områdena ledning, sakhandläggning samt finansiell och intern
styrning. Under andra halvåret har en
kulturhandläggare, en verksjurist och en
verksamhetscontroller anställts. I december
var upphandlingen av IT-servicetjänsten
klar och Sametingets administration har nu
förstärkts enligt de planer som fastställdes i
början av året.

Sametingets plenum och styrelse, regeringen
samt övriga överordnade organ.

Chefen för språk, kultur och information är
tillsatt och organisationsplanen är nu
komplett när alla avdelningar leds av en
chef.
Sametinget har under året satsat resurser på
utveckling av datastöd för handläggning av
prisstöd, företagsregister och
markanvändningsredovisning som hör
samman med de nya arbetsuppgifter som
övertogs 2007. Det nya renmärkesregistret
som togs i bruk i augusti 2007 är också
under utveckling.
VERKSAMHETSGRENAR
Sametingets verksamhet är indelad i fyra
verksamhetsgrenar:


Sametinget



Samiska näringar och
samhällsplanering



Språk, kultur, inklusive litteraturoch biblioteksfrågor



Ersättning och inventering

DEFINITION PÅ KVALITET
Sametingets definition på kvalitet är att
verksamheten för respektive
verksamhetsgren är ändamålsenlig och
motsvarar uppdrag och mål från

3
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Efterfrågan visar att samer, oavsett
utbildningsbakgrund, är i stort behov av
grundläggande utbildning i samiska.
Bidraget har till stor del nått samer som
saknar läs- och skrivkunskaper i
samiska.

ÖVERSIKTSBESKRIVNING
AV MÅLUPPFYLLELSE
1.

2.

3.

Verka för en levande samisk kultur
byggd på en ekologiskt hållbar
rennäring och andra samiska
näringar.
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.

7.

Sametinget har genom bidragsgivning
verkat för att stärka det samiska konstoch kulturlivet samt samisk kultur och
identitet i ett övergripande perspektiv.
Musik och jojk, litteratur, media,
forskning och utbildning har varit i
fokus i år.

Efterfrågan på Sametingets synpunkter
har ökat vilket visar sig i en markant
ökning av inkomna remisser och artiklar
i media.
4.

En samisk teaterinstitution som är
ledande inom samisk scenkonst med
hög konstnärlig kvalitet.

Ett starkt och utvecklat samiskt
näringsliv samt en samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Sámi Téahter ska vara den ledande
institutionen inom den samiska
scenkonsten vad gäller utveckling,
förnyelse och konstnärlig kvalitet.
Teatern har under de senaste åren
arbetat med det målet vad gäller
föreställningar för barn, ungdomar,
vuxna samt amatör- och lägerverksamhet.

Genom att aktivt arbeta med insatser
som stödjer och underlättar för
renskötselföretag och samebyar att
bedriva näringsverksamhet och få
utrymme i samhällsplaneringen bidrar
Sametinget till måluppfyllelsen.
5.

De samiska språkens användning i
samhället har ökat och deras
ställning i samhället, framförallt i
det traditionellt samiska området, är
stark.

8.

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 uppstår.
9. Det finns livskraftiga stammar av
alla inhemska vilda djurarter.
Skador på ren orsakade av stora
rovdjur är begränsade genom i
första hand förebyggande åtgärder.
10. De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.

Sametingets språkhandbok finns
tillgänglig på hemsidan. Sametinget har
fortlöpande möten med språkförvaltningsområdets kommuner för att
utöka användningen av samiska i
samhället. Ett antal myndigheter har
under året lagt ut information på
samiska på sina hemsidor.
6.

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

En hållbar rennäring och en
livskraftig rovdjursstam.

Bidrag till vissa studier i samiska
ska främja det samiska språket.
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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.
Med den ökning av antalet
rovdjursföryngringar som vi ser under
2008, kopplat till dagens ersättningsnivåer, anser Sametinget att vi inte
lever upp till målet att skadorna som
rovdjuren orsakar rennäringen ska vara
acceptabla.
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PERSONALFÖRSÖRJNING
Ledning

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ
Personalsammansättning
Antalet anställda 31 december 2008 uppgick
till 44 personer (inkl tillfälligt anställda). Av
dessa var 25 stationerade i Kiruna, 3 i
Jokkmokk, 8 i Östersund och 8 i Tärnaby.
Under 2008 har totalt 22 personer varit
tillfälligt anställda.

2008

2007

2006

Medelantalet anställda

40

33

26

Antalet årsarbetskrafter

39

32

27

Andel kvinnor, procent

56,8

47,6

63,3

Andel anställda -29 år,
procent

0,0

2,3

16,7

Andel anställda mellan 3049 år, procent

68,2

64,3

46,7

Andel anställda 50- år ,
procent

31,8

33,3

36,7

Medelålder

46,6

49

46,6

Kärnkomp.

Stödkomp.

2008
2007

Kvinnor
3
2

Män
1
1

Kvinnor
13
8

Män
15,75
15,25

Kvinnor
8
8

Män
3
2

2006

2

0

x

x

x

x

Tabell 1:2 Tillgänglig kompetens 2006-2008

Rekrytera kompetens
Under 2008 har fyra personer anställts tills
vidare, medan 22 personer rekryterats på
visstid för olika projekt eller tillfälliga
anställningar.
För att stärka kärnkompetensen har en
kulturhandläggare visstidsanställts och en
näringshandläggare rekryterats. Detta har
bidragit till att minska antalet ensamhandläggare. En informatör med arbetsledaransvar har rekryterats till Samiskt
Informationscentrum (SIC) i Östersund.
Under 2008 har Sametinget övertagit
uppgifter från Länsstyrelsen. Detta innebär
att en heltidsanställd, som arbetat med
geografiskt informationssystem (GIS) och
markanvändning, övergick med sina
arbetsuppgifter från Länsstyrelsen till
Sametinget.

Tabell 1:1 Personalstruktur

Medeltal anställda under 2008 är 40
personer. Kostnader för personalsociala
förmåner såsom företagshälsovård,
ersättning för sjukvårdskostnader,
läkemedel, rekreation och motion har
uppgått till 174 374 kronor.

För att stärka stödkompetensen har en
verksjurist anställts och en verksamhetscontroller internrekryterats.
Ledningskompetensen har stärkts då man
nyrekryterat en chef för avdelningen kultur,
språk och information. En ställföreträdande
näringslivschef i Kiruna har tillsatts internt
då näringslivschefen har bytt
stationeringsort från Kiruna till Östersund
under 1 år.

Tillgänglig kompetens
Ledningen består av kanslichef och tre
avdelningschefer. Verksamhetens
kärnkompetens omfattar de medarbetare
som har kompetens om rennäring, kultur,
språk och information. Stödkompetensen
omfattar medarbetare med kompetens inom
områdena administration, ekonomi,
information, personal och juridik.

Under året har fem personer, fyra män och
en kvinna anställts på viss tid vid olika
tidpunkter som fältassistenter knutna till
cesiumverksamheten. Det är kompetens som
anlitas när behov uppstår.
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Åldersstruktur

Extern kompetens har anlitats för arbete
med ett miljöprojekt, klimatprojekt, program
för vindkraft, statistikprojekt, projekt om
”Mäns våld mot kvinnor” samt projektet
”Vägvisaren”, information om samer till
högstadieskolor i Västerbotten och
Lappland. Totalt nio personer.

12
10
8
6
4
2
0

Utveckla kompetens

M
Kv

-24 25-3435-4445-54 55-

Sametinget har under 2008 genomfört
förändringar för att utveckla och behålla den
kompetens som finns internt inom
myndigheten.

Tabell 1:3 Åldersstruktur december 2008

Inom Sametinget är medelåldern 47,6 (49) år
för ordinarie anställd personal. 21 personer
(61,7%) är mellan 45-64 år. Medelåldern ses
som relativt hög. Sametinget kommer att
beakta detta vid rekrytering och kompetensutveckling.

Vad gäller den interna rörligheten har en
handläggare utsetts till biträdande
näringslivschef, en administratör har
övergått till att bli samordnare för prisstödoch företagsregistret. En person har
visstidsanställts för att driva ett
statistikprojekt inom rennäringen.

Kompetensöverföring
Den interna kompetensöverföringen har
förbättrats genom arbete med
arbetsplatsträffar och målstyrning i
verksamhetsplanen. Externt har Sametinget
en ständig dialog och samråd med
kommuner, myndigheter, samebyar och
andra aktörer.

Den 31 oktober tog Sametinget över det
totala ansvaret för handläggningen av
prisstödet från Jordbruksverket samt
företagsregistret från Länsstyrelsen. En
medarbetare har genomgått
kompetensutveckling för att bli samordnare
för prisstöds- och företagsregistret. Under
2009 samordnas systemen för prisstöds-,
företags-, renmärkes- och
markanvändningsregister.

ARBETSMILJÖ

Den stora organisationsförändringen där
Sameskolstyrelsen, enligt förslag, inrättas
inom Sametinget har under 2008 ännu inte
beslutats. Inför denna förestående
förändring har chefer och personal ändå
förberett sig. En utbildning i att hantera
omställningar har genomförts tillsammans
med personal från Sameskolstyrelsen.

Ett hälsofrämjande klimat
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall
genomsyra hela myndigheten för att på så
sätt upprätthålla eller förbättra effektiviteten
så att verksamhetsmålen uppfylls. Under
året påbörjades ett arbetsmiljöarbete där
externa konsulter anlitades. Arbetet inleddes
med en kartläggning av arbetsmiljön där
hela personalen var delaktig. Därefter har
personalen och cheferna genomgått
utbildning i konflikthantering. Varje
avdelning har sedan genomfört
arbetslagsutveckling . Arbete med att
säkerställa interna rutiner fortskrider.

Behålla kompetens
Inom avdelningarna har arbetet med
verksamhets- och målstyrning förbättrats.
Strukturen är tydligare. Detta ses som ett
sätt att behålla den kompetens som finns
inom organisationen.
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Ett av personalmålen i Sametingets
verksamhetsplan är ”Ett hälsofrämjande
klimat”. I detta mål ingår bland annat
arbetsmiljöfrågor som stress och
ensamarbete för handläggare. Under 2008
har Sametinget tack vare nyrekryteringar
minskat en del av dessa problem.

att nå målen för verksamheten. Sametingets
bedömning är att huvuddelen av åtgärderna
varit funktionella. Som ett led i att attrahera
och behålla medarbetare har man förändrat
det lokala arbetstidsavtalet där
möjligheterna till flextid har förbättrats.
Sametinget har också bra villkor för
friskvård med både friskvårdstimme och
friskvårdsförmån. Ledningskompetensen
har förstärkts då chefstjänsten för kultur-,
språk- och informationsavdelningen har
kunnat tillsättas under året. Sametinget har
externt rekryterat både stöd- och
kärnkompetens för att åtgärda den
underbemanning som funnits och samtidigt
minska sårbarheten för ensamhandläggare.

Ett annat delmål för ”Ett hälsofrämjande
klimat” handlar om friskvård. Personalen
erbjuds bra villkor för friskvård. Detta syftar
också till att attrahera och behålla
medarbetare.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas
inte om antalet anställda i gruppen understiger tio eller om uppgiften kan hänföras till

Sametinget är på god väg när det gäller att
organisera verksamheten målstyrt och
arbeta mot verksamhetsplanen. Under 2009
fortsätter detta arbete med ett internt
kvalitetsutvecklingsprojekt.

en enskild individ. Eftersom antalet

anställda yngre än 29 år understiger tio
för både 2007 och 2008, har ingen
uppgift om sjukfrånvaron lämnats.
2008

2007

2006

Totalt

2,9

1,76

3,9

Andel 60 dagar eller
mer

38,4

30,33

43,5

Kvinnor

3,7

1,72

5,2

Män

2,0

1,8

1,3

Anställda -29 år

0,0

0,0

5,3

Anställda 30 – 49 år

3,5

1,54

3,4

Anställda 50 år-

2,0

2,21

3,9

Tabell 1:4 Sjukfrånvaro i procent

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden den 31 december 2008
var 1 603 tkr och antalet inbesparade
semesterdagar 701 stycken.
Analys av åtgärder
Ovan redovisas de åtgärder som Sametinget
vidtagit under året för att säkerställa att
myndigheten har tillräcklig kompetens för
8
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EKONOMI
Sametingets totala kostnader och intäkter (tkr)
INTÄKTER

2008

2007

2006

Verksamhetsområde Det folkvalda organet,
samisk kultur och näringsverksamhet
Det folkvalda organet

-

7 902

7 301

Sametinget
- Information

7 489
-

4 482

4 792

Samiska näringar och samhällsplanering
- EU-program med samiska insatser

34492
-

18 424
2 506

1 689
4 649

Språk, kultur, inklusive litteratur- och
biblioteksfrågor
- Det samiska språket
- Kultur, inklusive litteratur och biblioteksfrågor

7 865

-

-

-

2 627
1 891

2 955
2 074

998

646

277

50 844 38 478

23 737

Verksamhetsområde Viltvård
Ersättning och inventering

SUMMA

KOSTNADER
Verksamhetsområde Det folkvalda organet,
samisk kultur och näringsverksamhet
Det folkvalda organet
Sametinget
-Information
Samiska näringar och samhällsplanering
-EU-program med samiska insatser
Språk, kultur, inklusive litteratur- och
biblioteksfrågor
Det samiska språket
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

0

8 186

7 398

7 677
-

4 644

4 856

35 345
-

19 059
2 587

1 715
4 744

8 053
-

2722
1959

2994
2102

1 023

673

277

52 098 39 830

24 053

Verksamhetsområde Viltvård
Ersättning och inventering

SUMMA
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Sametinget har under året arbetat med att
utöka informationen på samiska språk på
hemsidan. Presentationsbroschyren om
Sametinget är översatt till nordsamiska,
lulesamiska, sydsamiska och engelska. En ny
informationsbroschyr, ”Samerna och Sápmi,”
har tagits fram av Samiskt Informationscentrum. Upplagan ligger på 15 000 exemplar
på svenska och 5000 exemplar på vardera av
tyska och engelska.

POLITIKOMRÅDE
SAMEPOLITIK
MÅL
Verka för en levande samisk kultur byggd på
en ekologiskt hållbar rennäring och andra
samiska näringar.

DET FOLKVALDA ORGANET,
SAMISK KULTUR OCH
NÄRINGSVERKSAMHET

Aktiviteter extern kommunikation
Förutom fortlöpande dagliga informationsinsatser via annonser, besvarande av mejl och
telefonfrågor och utskick av tryckt
informationsmaterial, har nedanstående
aktiviteter bidragit till att uppnå målen:

MÅL
Den samiska kulturens ställning är stark. En
ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar
rennäring och andra samiska näringar.

Valnämnden
I samarbete med valnämnden och ungdomsrådet har aktiviteter genomförts för att öka
antalet anmälningar till röstlängden. En flyer
har distribuerats till drygt 7000 befintliga
samer i röstlängden med uppmaning att värva
en vän. Det s.k. myndighetsmeddelandet om
att det är dags att anmäla sig till röstlängden
producerades även i webb-TV-format. Den har
visats på SVT 1, spridits på webben och funnits
på vår hemsida. Kampanjen resulterade i 1100
nya anmälningar.

1. SAMETINGET
MÅL
Sametingets och samernas ställning i samhället
är stark.

Återrapporteringskrav
Bedöma hur informationsverksamheten vid
Sametinget respektive vid Samiskt
informationscentrum har bidragit till att
uppnå målet för verksamhetsgrenen.

Jämställdhets- och ungdomsfrågor
Jämställdhet och ungdomsfrågor har varit två
prioriterade områden under 2008. Aktiviteter
för att öka kvinnors och ungdomars
deltagande i det politiska livet har genomförts
och dokumenterats. På hemsidan har särskilda
sidor skapats för att uppmärksamma frågorna.

Bedömning av måluppfyllelse
Informationsverksamheten bidrar till att
förändra bilden av samerna i det svenska
samhället.

Ungdomslitteratur
Den i november 2007 utgivna barn- och
ungdomsboken SMS i Soppero
(samarbetsprojekt med bokförlaget Podium
och Nordiska museet) har under hela 2008 gett
ringverkningar och indirekt gjort PR-insatser
för samisk kultur genom den uppmärksamhet
som boken och författarinnan Ann-Helén
Laestadius rönt.

Sametingets webbplatser är två viktiga kanaler
för att från ett samiskt perspektiv sprida
information om samer och Sametinget till det
svenska och samiska samhället.
Information på samiska och andra språk
Samernas ställning i samhället är kopplad till
rätten och möjligheten att använda samiska.
10
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Sjutton högstadieklasser har fått ökade
kunskaper om samer och samisk kultur genom
pilotprojektet.

Magasin Sápmi
Magasin Sápmi, en ny tematidskrift,
producerad av Sametinget och Samiskt
Informationscentrum som utkommer en gång
per år. 2008 års tema var samiskt näringsliv.
Målet med tidskriften är att öka kunskapen
och skapa engagemang för samisk kultur,
språk och näringsliv. Målgruppen är i första
hand handläggare på andra myndigheter,
journalister och andra opinionsbildare, i andra
hand allmänheten.

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. Utställningen har
producerats av elva ungdomar som berättar
om hur det är att vara same, jude och rom.
Utställningen har under året visats på fyra
institutioner/museer i landet: Norrköpings
stadsmuseum, Ájtte – Svenskt Fjäll- och
Samemuseum i Jokkmokk, Stadshuset i Kiruna
och Kulturhuset Blå Stället i Angered.

Informationsbord
Samiskt informationscentrum har deltagit med
informationsbord/aktiva informationsinsatser
vid två större arrangemang under året: vid de
årliga sydsamiska kulturdagarna ”Lopme
Naestie” i Funäsdalen och vid årets MR-dagar
i Luleå.

Externt finansierade projekt
Dálki, är det samiska namnet på ett
informationsprojekt som handlar om ”samiskt
levnadssätt och klimatförändringar”.
Projektets huvudsyfte är att producera, samla
och tillhandahålla lättillgänglig information
om klimatförändringen och dess påverkan på
samiskt levnadssätt och näringar, med speciell
inriktning på rennäringen.
Resultatet presenteras på en egen webbsida
www.dalki.se. Projektet är i huvudsak externt
finansierat med medel från Internationella
polaråret, IPY.

Seminarier och arrangemang
Det nya Sápmi var rubriken på ett endagsseminarium i Stockholm, speciellt riktat till
riksdagens ledamöter. Seminariet arrangerades
den 29 januari med syfte att på ett attraktivt
sätt presentera och diskutera samefrågor som
är aktuella under innevarande mandatperiod.
Seminariet genomfördes i samarbete med
Nordiska ministerrådets informationskontor
Norden i Fokus.
Inför Sverigepremiären av den samiska filmen
Kautokeinoupproret arrangerades en
tillställning på biograf Grand i Stockholm.
Filmen förhandsvisades för cirka 200
specialinbjudna gäster med efterföljande
mingel, debatt och utdelning av
informationsmaterial. Arrangemanget
genomfördes i samarbete med filmens svenska
distributör, filmbolaget Sandrews.

Övriga informationsinsatser
Under året har Informationscentrum erbjudit
kommuner och länsstyrelser inom renskötselområdet hjälp med att utforma samiskrelevant
information på deras webbplatser. Sex
kommuner svarade på erbjudandet vilket ger
ett utfall på 13 procent.

Samverkansprojekt
Nuoras Nurrii/från ungdom till ungdom är ett
pilotprojekt i samverkan med den samiska
ungdomsorganisationen Sáminuorra. Med
sameungdomar som ”vägvisare” erbjöd vi,
under hösten, högstadieskolor i Västerbotten
och Jämtland ett informationspaket om
samerna och samiskt näringsliv.

Särredovisning av kostnader för
informationscentrum
Kostnaderna för Samiskt informationscentrum
uppgår till 3 094 tkr för 2008, vilket är en
ökning med 53 tkr från föregående år.
Personalkostnaderna har minskat med 11 %
och utgör 41 % av de totala kostnaderna.
Kostnaderna för köpta tjänster
11

ÅRSREDOVISNING 2008
har ökat med 100 % .

Personal
Lokaler
Köpta tjänster
Resor
Övrigt
Totalt

2008
1 279 488
90 818
1 064 501
202 314
456 447
3 093 568

2007
1 432 090
90 047
530 595
208 482
779 682
3 040 896

2006
1 533 871
126 667
633 172
190 568
667 611
3 151 889

Ökningen vad gäller köpta tjänster jämfört
med 2007, beror i huvudsak på att Samiskt
Informationscentrum (SIC) under hela året
haft en tjänst vakant, varför behovet av
konsulttjänster därför ökat. Det gäller dels för
produktion av tematidskriften Magasin Sápmi
och dels för ett arrangemang i Stockholm i
samband med förhandspremiär av den
samiska storfilmen Kautokeinoupproret.
Ytterligare en bidragande orsak till ökade
konsultkostnader är utvecklingsarbetet med
webb-TV-sändningar som inletts under 2008.
SIC har under året producerat tre direktsändningar, ett eftermiddagsseminarium i
Stockholm riktat till riksdagsledamöterna och
”partiledardebatter” under Sametingets
plenummöten i Stockholm och Sundsvall.
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2. SAMISKA NÄRINGAR
OCH SAMHÄLLSPLANERING

Bedömning av måluppfyllelse
Målet för verksamhetsgrenen, ett starkt och
utvecklat näringsliv samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas, är svårt
att mäta. Genom att aktivt arbeta med insatser
som stödjer och underlättar för renskötselföretag och samebyar att bedriva näringsverksamhet och få utrymme i samhällsplaneringen bidrar Sametinget till måluppfyllelsen. Däremot anser Sametinget det
inte vara möjligt att bedöma graden av
måluppfyllelse.

MÅL
Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv
samt en samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Återrapporteringskrav
Redogöra för:
-det totala antalet inkomna remisser samt
antalet besvarade remisser. Det skall framgå
vilka myndigheter som remitterat. En
uppdelning ska ske i kategorierna näring,
samhällsplanering och miljö. En jämförelse ska
göras med föregående två år.

De mätinstrument som finns i dag inom
samiskt näringsliv ger långtifrån en helhetsbild
av utvecklingen. För att få en exaktare bild av
utvecklingen inom rennäringen och andra
samiska näringar är det nödvändigt med en
utveckling av både kvantifierbara och
kvalitetsmässiga indikatorer.

Redogöra för utvecklingen inom samiskt
näringsliv avseende
-antalet under säsongen slaktade renar där
prisstöd har erhållits,
-genomsnittligt avräkningspris,
-antalet renar per renskötselföretag samt,
-utvecklingen för övriga näringar såsom t.ex.
duodji och turism.

Inom rennäringen saknas lättillgängliga och
sammanställda uppgifter om intäkter och
kostnader. Dessutom finns en osäkerhet på
kvaliteten i de källor som kan användas för
ekonomiska analyser inom näringen. Detta
försvårar såväl möjligheterna att föra
ekonomiska resonemang om rennäringen som
att använda företagsekonomiska planeringsinstrument inom renskötseln. Mot den
bakgrunden satsar Sametinget nu resurser på
att utveckla statistiken inte bara för rennäringen utan även för andra samiska näringar
som t.ex. slöjd och turism. Under året har ett
statistikprojekt startats med syfte att ge
underlag och utveckla statistiska redskap för
ekonomisk och strategisk planering. I och med
detta grundläggs förutsättningar för ett bättre
beslutsunderlag och ökad lönsamhet inom de
samiska näringarna.

Redogöra för EU-programmen 2007-2013 med
samiska insatser. Detta görs genom att för
programperioden i tabellform sammanställa
-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.

I enlighet med Sametingets näringspolitiska
program stöder Sametinget fortsatta satsningar
på marknadsföring av renkött. Ett exempel på
detta är att Sametinget genom
främjandeanslaget finansierar projektet
Renlycka som bedrivs av Svenska Samernas
13
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Skatteverket, RES Skandinavien, Svenska
kraftnät. I nedanstående tabell 2:1 redovisas
antal inkomna remisser.

Riksförbund. Syftet med projektet är att stärka
efterfrågan på renköttsprodukter på
marknaden. Därmed kan förutsättningarna
öka för en bättre lönsamhet hos
renskötselföretagarna. Att medelavräkningspriset på renkött ökade för tredje året i följd
kan till viss del tillskrivas projektsatsningen.

Antal slaktade renar
Antalet slaktade renar har minskat från
fjolårets 74 775 till årets 65 160. En minskning
med cirka 13 procent. Kvantiteten slaktat
renkött har även den minskat från 2 028 ton till
1 769 ton. Denna minskning är också 13
procent och motsvarar därför minskningen i
antal slaktade renar. I nedanstående tabell 2:2
redovisas utvecklingen av renslakten under
slaktåren 1993/94 till 2007/08 i Sverige.

Ett annat utvecklingsområde i det näringspolitiska programmet är samisk turism.
Sametinget har bidragit med delfinansiering
från främjandeanslaget men också från
landsbygdsprogrammet för att genomföra en
förstudie med syfte att få fram ett bättre
beslutsunderlag för framtida satsningar.

Minskningen som skedde under slaktåren
2003/04 och 2004/05 förklaras främst av kraftigt
sänkta avräkningspriser till följd av
svårigheter med avsättningen av renkött. Se
avsnitt två i prisutvecklingen.

Sametinget har under året arbetat med att
utveckla en ny databas för att på ett bättre och
mer lättadministrerat sätt hantera de
geografiska uppgifterna om rennäringens
markanvändning. Detta är ett viktigt verktyg i
Sametingets arbete med samhällsplaneringsfrågor. Länsstyrelserna i Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län har tidigare
administrerat de här uppgifterna, vilka under
2008 helt har överförts till Sametinget.

Antalet beqerellkasserade renar har för
slaktåret 2007/08, jämfört med föregående
slaktår, ökat från 38 till 115 stycken.
Andelsmässigt är fortfarande beqerellkasseringen av obetydlig storlek.

Sametinget har under året arbetat fram en
gemensam förstudie med Skogsstyrelsen där
syftet är att se över hur vi ska samarbeta kring
Skogsstyrelsens arbete med renbruksplanerna
och den geografiska information som
Sametinget tar fram.

Som framgår av diagrammet nedan har
renslakten för landet mellan slaktåren 2006/07
och 2007/08 antalsmässigt minskat med 13
procent. För Norrbottens län var minskningen
cirka 21 procent och för Västerbottens län cirka
7 procent. Jämtlands län hade en ökning på
drygt 1 procent.

Besvarade remisser
Sametingets näringslivsavdelning har under
året fått och besvarat sammanlagt 128 remisser
under 2008, varav 58 berör näring, 61
samhällsplanering och 9 miljö. De
myndigheter och andra som remitterat är:
Regeringskansliet, Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Fylkesmannen i Nord-Tröndelag, Banverket,
Gällivare kommun, Vattenfall,
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Lapplands
Förbund, Livsmedelsverket, Svevind AB,
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Fylkesmannen i
Troms, Gällivare Värmeverk AB, Boverket,

Genomsnittliga avräkningspriser
Nedan redovisas i diagram och tabell
utvecklingen av genomsnittliga
avräkningspriser exklusive prisstöd och moms
för slaktåren 2001/02 till 2007/08. Säsongen
2005/06 bröts den nedåtgående trenden och
priserna har sedan dess stigit. Priset för
2007/08 är inget undantag och ökningen är 18
procent från säsongen innan. Redovisning sker
dels för riket som helhet, dels med en länsvis
uppdelning.
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Antal inkomna remisser
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0
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År
Diagram 2:1 Inkomna remisser

Slaktade renar 1993/94--2007/08
07/08

65 160
74 775
71 633

05/06
03/04
01/02
99/00
97/98
95/96

52 409
48 275
60 168
58 698
46 988
46 910
49 092
47 362
61 600
65 445
80 094

93/94

98 290

Diagram 2:2 Slaktade renar 1993/94 till 2007/2008
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Slaktade renar 1994/95 - - 2007/08
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Diagram 2:3 Slaktade renar 1994/95 till 2007/2008
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Diagram 2:4 Genomsnittliga avräkningspriser exkl. prisstöd och moms 2001/02 till 2007/08
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Medelavräkningspriset för renkött per län och i riket, kr

Slaktår

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Koncessions-

Riket

byar
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

33,68

33,77

32,26

35,20

34,02

07/08

40,34

41,46

37,63

40,48

40,29

Tabell 2:5 Genomsnittliga avräkningspriser säsongen 01/02 till 07/08
Antal renar per renskötselföretag

Nedan visas i tabell en jämförelse mellan antal renar per renägare, renskötselföretag (definierat som
renskötselhushåll) och sameby 1998 och 2008. (Källa Sametingets företagsregister, REN)
Län
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Genomsnitt för riket
Tabell 2:6, 2008

Ren/sameby
4 900
7 904
3 732
5 038

Ren/företag

Län
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Genomsnitt för riket
Tabell 2:7, 1998

Ren/sameby
4 132
7 693
3 424
4 454

Ren/företag

Län
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Totalt
Tabell 2:8 2008

Samebyar

Företag

Län
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Totalt
Tabell 2:9, 1998

Samebyar

Ren/renägare
221
559
415
281

Ren/renägare
189
456
415
248

32
7
12
51

33
143
145
49

Renägare
698
99
105
902

Företag
32
7
12
51

38
175
132
54

Renar
3 973
316
340
4 629

Renägare
700
118
99
917

17

156 815
55 331
44 779
256 925

Renar
3 995
376
283
4 654

132 213
53 849
41 088
227 150

ÅRSREDOVISNING 2008
Utvecklingen för övriga samiska näringar
manliga företagare. Av de nytillkomna
företagen ligger huvudmannaskapet på 16
kvinnor.

Förutom renskötseln utgör den samiska
slöjden och turismen huvudparten av samiskt
näringsliv. Den samiska turismen har i antal
verksamma företag växt betydligt utifrån den
kartläggning som har gjorts av Svenska
Samernas Riksförbund. I mitten av 2008 fanns
97 samiska turistföretag i svenska Sápmi.
Utifrån tidigare kända uppgifter är detta mer
än en fördubbling av det samiska turistföretagandet mellan åren 2001-2008. Det visar
att det finns en relativt stor villighet för ett
ökat samiskt engagemang inom turismen. Vid
en indelning av de 97 kartlagda företagarna
visar det sig att det är 65 stycken i Norrbottten,
10 stycken i Västerbotten, 12 stycken i
Jämtland och 10 stycken verksamma inom
turismen i Härjedalen och Dalarna. Största
delen, 44 stycken, av företagens
huvudmannaskap innehas av män. Kvinnors
företagande är 17 stycken och delat
huvudmannaskap ligger på 21 stycken.

Sameslöjdstiftelsen som delfinansieras via
sametingets kulturråd genomför branschträffar
för slöjdföretagare varje år och bedriver en
relativt omfattande projektverksamhet inriktad
på företagsamhet.
Programperioden 2007-2013
I den nya programperioden kommer de
specifika samiska insatserna att genomföras
endast genom ett sammanhållande
delprogram för Sàpmi i Interreg IVA Nord
förutom landsbygdsprogrammet.
Interregprogrammet har startat i början av
2008. Två styrkommittémöten har hållits under
året. Programmet har fått en bra start då det
kommit in nio ansökningar, varav sex har fått
bifall. 27 % av EU-medlen är beslutade under
första året av den sjuåriga programperioden.
Två av ansökningarna har återtagits och en
skall beslutas i januari 2009.

Enligt SSRs kartläggning så kombineras
turistverksamheten med renskötsel av kring
hälften av företagarna. De flesta turistentreprenörerna erbjuder ett småskaligt men
ofta exklusivt utbud och har av dessa
anledningar ett mindre antal gäster per år.
Enligt kartläggningen är det ett mindre antal
företag som har en omsättning överstigande
1 miljon kronor.

Inga specifika samiska insatser finns i EU-mål
2-programmen för övre och mellersta
Norrland.
I tabell 2:10 redovisas EU-ramen, summa
beviljade medel, återförda medel, beslutade
medel i procent, antal beviljade projekt samt
återstående medel under programperioden.

Enligt en studie från Fjällmistra konstaterar
man att den turism som bedrivs inom ramen
för ekonomiska föreningar kopplade till
samebyarna är relativt begränsad. Enligt SSRs
förstudie förekommer jakt- och fiskeföreningar
i 13 samebyar.
Även Duodji eller sameslöjden har växt under
senare år. Enligt Sameslöjdstiftelsen är antalet
näringsverksamma företag 136 stycken varav
26 nya företag har startats sedan 2005. Totalt är
89 stycken kvinnliga företagare och 47 stycken
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Program/delprogram

Total EU-ram

Beslutat

Återförda

Beslutade Antal be-

Återstående

Insatsområden/åtgärder

2007-2013

t.o.m. 081231

medel

medel i % viljade projekt medel

Interreg IVA Nord
4. Delprogram Sápmi

41 323 528

11 293 334

0

27%

6

30 030 194

Totalt

41 323 528

11 293 334

0

27%

6

30 030 194

Tabell 2:10 Beslutad EU-finansiering

Interreg IV A
Nord/Sapmi
Ansökningar

2008
9

Bifall

6

Avslag p.g.a. saknad
medfinans

0

Tabell 2:11 Ansökningar, bifall, avslag
Interreg IV A
Nord/Sapmi
Duodji

2008

Turism
FoU

3

Rennäring
Samiska språket

2

Övriga projekt

1

Tabell 2:12 Beviljade projekt indelat i kategorier
Interreg IV A
Nord/Sapmi
Nya arbetstillfällen

Mål

Utfall

5

Kvinnor

3

Män

2

Nyföretagande

4

Ägda av kvinnor

2

Ägda av män

1

Blandat ägande

1

Tabell 2:13 Arbetstillfällen, företagande, könsuppdelat
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3. SPRÅK, KULTUR,
LITTERATUR- OCH
BIBLIOTEKSFRÅGOR

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 samiskan skall kunna
utvecklas till ett komplett och samhällsbärande
språk.

3.1 DET SAMISKA SPRÅKET
MÅL 1
De samiska språkens användning i samhället
har ökat och deras ställning i samhället,
framför allt i det traditionellt samiska området,
är stark.

Återrapporteringskrav
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 öka användningen av
och stärka det samiska språket,
- på vilket sätt den samiska
språkhandboken används i kommuner
och övrig förvaltning i syfte att
synliggöra det samiska språket.

Under året har Sametingets språkkampanjråd,
med fem ledamöter, verkat som ett politiskt
organ. Tre ledamöter representerar vardera
Sameskolstyrelsen, Samernas
utbildningscentrum och Umeå universitets
samiska avdelning. Rådet har utarbetat en
projektplan och en kommunikationsplan. En
projektmedarbetare har i uppdrag att
sammanställa befintliga resultat och fakta från
utförda undersökningar och studier i modern
tid om samiskans användning och utbredning
i Sverige.

MÅL 2
Bidrag till vissa studier i samiska ska främja
det samiska språket.

Bedömning av det samiska språkets
ställning i samhället

Den genomsnittliga tiden för handläggning av
ärenden som avser statsbidrag vid vissa
studier i samiska skall inte överstiga tre
veckor.

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.

Återrapporteringskrav
Redogöra för:
- hur anslaget 25:6 Bidrag vid kortare
studier under utgiftsområde 15, som
avser statsbidrag vid vissa studier i
samiska, har använts genom att ange
- antal ansökningar totalt samt antal
ansökningar som avslagits,
- den genomsnittliga handläggningstiden,
- antal studerande fördelat på kön och
åldersgrupperna -24,25-34, 35-44, 45-54,
55-64, 65-.

Många långsiktiga åtgärder krävs för att
uppfylla målet om samiskan som ett språk
med en stark ställning i samhället.
Alfabetiseringskampanjen måste fortsätta och
utökas.
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Mål 1: Samråd/samverkan

minoritetsspråksarbete och eventuella
framtida insatser diskuterades.

Sametingets språkhandbok med tillhörande
arbetsblanketter finns tillgänglig på hemsidan
och har tryckts i sin helhet och som en
populärversion.

Gällivare kommun har gjort insatser för
utökad användning av samiska inom
utbildning, barnomsorg, äldreomsorg,
biblioteks- och bokbussverksamhet samt inom
information. Översättning av delar av
hemsidor, vissa broschyrer och blanketter till
samiska har genomförts och fortskrider. För
handläggning av ärenden har man en
minoritetsspråkshandläggare som i vissa fall
beslutar om bidrag till projekt som gagnar det
samiska språket.

Sametinget deltar i kommunförbundet
Norrbottens arbetsgrupp om information på
minoritetsspråk. I arbetsgruppen ingår,
förutom kommunförbundet, kommuner inom
förvaltningsområdet för samiska, finska och
meänkieli, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Norrbottens läns landsting och några
minoritetsspråksorganisationer. Gruppen
fungerar som ett stort nätverk där man byter
information och erfarenheter kring minoritetsspråkarbetet. Gruppen har även haft en
kampanjgrupp som tagit fram
informationsmaterial om minoritetsspråk.
Informationskampanjen riktar sig till
beslutsfattare i Norrbotten.

Sametinget har vid ett informationsmöte om
samisk äldreomsorg inom Jokkmokks
kommun informerat om Samisk språkhandbok
samt om språklagen. Kommunen har ett
pågående projekt för att förbättra samisk
äldreomsorg inom kommunen genom att
bland annat se över nuvarande äldreomsorg,
genom uppsökande verksamhet samt att
eventuellt starta en särskild samisk avdelning
vid äldreomsorgen. Sametinget har i övrigt
haft löpande kontakt med kommunanställda
för att följa upp kommunens arbete med
minoritetsspråkfrågor.

Sametinget har hållit möten med
språkförvaltningsområdets kommuner
Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna där
språkhandboken och kommunernas insatser
för att utöka användning av samiska samt
synliggöra samiskan inom kommunen
diskuterats. Arjeplogs och Kiruna kommun
har beslutat att arbeta i enlighet med
språkhandboken.

Kommunbesök har gjorts i åtta kommuner
inom det syd- och umesamiska området. Vid
besöken har den samiska språkhandboken
presenterats samt diskussion har även bl.a.
förts om kommuners möjlighet att bättre
synliggöra samiskan inom sina områden.

Arjeplogs kommun har inrättat en
halvtidstjänst som skall handlägga
minoritetsspråkfrågor, genomföra beslut som
tas av politikerna samt ge service på samiska.
Detta kan anses vara resultatet av
informationen om handboken.

En genomgång av kommuners och andra
myndigheters webbsidor har gjorts för att ta
reda på om det finns tillgång till information
på samiska.
Länsstyrelsen i norrbottens län har information
om språklagen på lule- och nordsamiska.
Norrbottens läns landsting har broschyrer med
information om patientnämnden och rätt till
stödperson. Finns att rekvirera med lulesamisk
och nordsamisk text. Sveriges Domstolar har
information om språklagen på lule- och
sydsamiska.

Kiruna kommun har anlitat en person för
minoritetsspråksarbete i enlighet med
handboken. Kommunen har utarbetat en
samisk ordlista som används av personalen i
omvårdnadsarbetet. En person har anlitats för
att se över kommunens arbete med
belägenhetsadresser. Ett seminarium om
minoritetsspråksarbete i kommunen har
anordnats där Sametinget presenterade
språkhandboken och där kommunens
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Säkerhetspolisen har allmän information med
Lulesamisk, nordsamisk och sydsamisk text.
Polisen i norrbotten har länk till Länsstyrelsens
webbsida om minoritetsspråk.
Försäkringskassan har ingen information på
samiska. Arbetsförmedlingen har allmän
information om förvaltningen på nord, luleoch sydsamiska.
Arjeplogs kommun har ingen information på
samiska. Gällivare kommun har kortfattad
information om språklagen samt minoritetspolitisk handlingsplan på nord- och
lulesamiska. Jokkmokks kommun har
information om personuppgiftslagen, barnoch utbildningsplan samt blanketter för
bygglov, äldreomsorg, förskola och fritids på
nord- och lulesamiska. Kiruna kommun har
förvaltningsinformation för barn och ungdom
samt äldreomsorg på nordsamiska.
Informationen finns också som ljudfiler. En del
övrig förvaltningsinformation finns också på
nordsamiska, både som text och ljudfil.
Under en tioårsperiod kommer uppföljning
och utvärdering att göras för att se om
språkhandboken ger någon effekt.

arbetet för samiskt språk, handhas av
sametingen på nationell nivå som i dag. Det är
samtidigt viktigt att Samiskt parlamentariskt
råd involverar sig i det språkpolitiska arbetet
bland annat för att främja rättigheter till språk
på en internationell nivå.
För språkvårdsarbetet föreslås att det
upprättas ett gemensamt organ eller en
gemensam institution som handhar alla
språkvårdsfrågor inklusive forskning.
Arbetsuppgifterna för detta organ/denna
institution kommer bland annat vara
forskning, språkvård, språkutveckling,
terminologiarbete, normering, namnservice,
ortnamn och information om samiska
språkfrågor.
Tills ett framtida forsknings- och resurscenter
kan realiseras föreslår arbetsgruppen att det
gemensamma språkvårdsarbetet handhas av
Samisk språknämnd som stärks resursmässigt.
Sametinget är representerat i Ortnamnsrådet.
Under året har Sametinget bistått Institutet för
språk och folkminnen (SOFI) vid granskningen
av samiska ortsnamn. Sametinget och SOFI har
vid ett samrådsmöte fortsatt diskutera
förutsättningarna för Sametinget att överta
ansvaret för samiska ortnamnsfrågor.

Sametinget samverkar i språkfrågor med
sametingen i Norge och Finland samt med
representanter för samerna i Ryssland via
Samisk språknämnd (SGL) där alla samiska
språkvarieteter är representerade. SGL har haft
ett möte under året och dess arbetsutskott har
haft två möten. SGL har termgrupper som har
till uppgift att granska och rekommendera
termer i respektive språkvarietet. Nordsamisk
termgrupp har haft två möten där
terminologilistor från bl.a. Nordiskt samiskt
institut och Kompetansesenteret for
urfolksräettigheter har granskats. Ordlistorna
publiceras på SGL:s hemsida www.giella.org.
SGL uppdaterar även den gemensamma
samiska elektroniska ordlistan www.ristin.no.
En arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen
för Samisk parlamentariskt råd utrett en
framtida organisering av samiskt språkarbete.

Sametinget är genom en politiker representerat
i SWEBLUL, Sveriges nationella kommitté för
den Europeiska byrån för mindre använda
språk. SWEBLUL står för omkostnaderna.
Följande projekt har bedrivits eller påbörjats:
utveckling av kulturella infrastrukturer på
Nordkalotten, Liet Lavlut kulturfestival och
planering för hemsida för nationella
minoriteter.
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.

Arbetsgruppen föreslår i sin rapport Forslag til
ny organisering av samisk språkarbeid innenfor
sametingenes ansvarsområde att det politiska
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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.

Antal studerande
Ålder

Kommunerna har gjort insatser för att tillämpa
språkhandboken för att synliggöra och öka
användningen av samiska.

kvinnor

män

-24

14

9

5

25-34

22

16

6

35-44

29

23

6

45-54

24

21

3

55-64

35

21

14

65-

12

9

3

Alla

kvinnor

män

-24

14

7

7

25-34

13

7

6

35-44

19

13

6

45-50

11

7

4

51-64

39

22

17

65-

96

56

40

Alla

kvinnor

män

25-29

20

4

16

30-34

10

6

4

35-40

13

5

8

41-44

6

5

1

45-50

6

3

3

51-64

25

11

14

Tabell 3:2 korttidsstudiestöd 2008

I samarbete med Vägverket Norr har
Sametinget medverkat till att samiska
platsmärken skall komplettera de svenska
ortnamnen på fem platser inom Västerbottens
län. Dessa orter är Tärnaby, Åsele, Fredrika,
Klimpfjäll och Lövberg. Fortlöpande dialog
förs om fler samiska platsmärken inom Region
Norr samt Region Mitt.

Antal studerande
Ålder

Mål 2: Handläggning av ärenden som
avser bidrag till korttidsstudier
Sametinget har regeringens uppdrag att
handha bidraget för vissa studier i samiska
(alfabetisering). Föreskrifter (STFS 2008:1) om
statsbidrag vid vissa studier i samiska har
fastställts av Sametinget.

Tabell 3:3 korttidsstudiestöd 2007

Antal studerande

2008

2007

2006

Antal insända
ansökningar

176

179

163

Antal beviljade
ansökningar

136

116

89

Antal avslagna
ansökningar

40

64

74

Genomsnittlig
handläggningstid, dagar

27

24

Alla

Ålder

13

Tabell 3:4 korttidsstudiestöd 2006

Av de studerande hade 64 procent inga läseller skrivkunskaper i samiska. 2007 var
motsvarande siffra 70 procent och för 2006 var
siffran 77 procent. Den allmänna
utbildningsbakgrunden var hög i relation till

Tabell 3:1 ansökningar
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utbildningsbakgrunden i samiska, 80 procent
hade lägst gymnasieutbildning. För 2007 var
motsvarande siffra 53 procent och 2006
62 procent.
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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3.2 KULTUR, LITTERATUR- OCH
BIBLIOTEKSFRÅGOR

MÅL 4

MÅL 3
En samisk teaterinstitution som är ledande
inom samisk scenkonst med hög konstnärlig
kvalitet.

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

Återrapporteringskrav
Återrapporteringskrav
Redogör vidare för hur anslaget 28:2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling,
internationellt kulturutbyte och samarbete
anslagsposten 5.2 Sámi Teáhter under
utgiftsområde 17, har använts genom att ange

Redogör för hur anslag 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, liksom medel ur Samefonden har använts
genom att ange

-totala antalet produktioner varav antalet
samiskspråkiga produktioner,
-totala antalet besökare,

-antalet bidragssökande

-redovisa antalet produktioner som turnerat.

-antalet som beviljats bidragsmedel
-summan av beviljade bidragsmedel

Redovisningen skall ge utrymme för
jämförelser mellan olika verksamhetsår.

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.

Allmänt
Sametinget har under 2008 erhållit 14 383 tkr i
anslag för året. Anslaget är uppdelat i två
anslagsposter: 5.1 Bidrag till samisk kultur och
Sámi Teahtér om 5 454 tkr. Ur Samefonden har
Sametinget fått 5 200 tkr att fördela till samisk
kultur och samiska organisationer.

Sametinget skall särskilt redovisa kostnaderna
för verksamheten för den samiska
bibliotekskonsulenten.
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5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer

2008

2007

2006

Slöjd (duodji)

4

5

4

Bild- och formkonst

6

6

4

Musik och jojk

10

5

6

Litteratur

27

10

14

Media

11

5

7

Forskning och utbildning

26

16

23

Bidrag till organisationer

50

54

51

Övrigt

21

92

93

155

193

202

Totalt antal ansökningar

I Kategorin ”övrigt” finns enskilda
ansökningar som inte går att klassificera i
någon av de övriga kategorierna.
För verksamhetsåret 2007 fördelade
kulturrådet 347 tkr utöver medgiven
anslagskredit, vilket för 2008 gav ett ingående
överföringsbelopp på minus 615 tkr. Beviljade
medel för 2008 är därmed lägre (19 200 tkr) än
det beräknade 19 583 tkr, då Sametinget har
valt att utnyttja den beviljade anslagskrediten
på 232 tkr för att minska underskottet från
2007. Minskade medel är också förklaringen
till att antalet som beviljats bidragsmedel är
mindre 2008 än tidigare år.

Tabell 3:5 Bidragssökande 2006-2008

2008

2007

2006

Slöjd (duodji)

1

4

1

Bild- och
formkonst

1

1

0

Musik och jojk

2

3

1

Litteratur

1

6

3

Media

3

3

3

Forskning och
utbildning

6

4

9

Bidrag till
organisationer

39

46

47

4

35

23

57

102

87

Övrigt
Totalt antal

Tabell 3:6 Beviljade bidrag ur anslag 5.1 2006-2008
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Samefonden

besökare samt antal produktioner som
turnerat.

Sametinget har fått 5 200 tkr att fördela i
bidrag ur Samefonden till samisk kultur och
samiska organisationer.

2008

2007

2006

Slöjd (duodji)

0

0

0

Bild- och
formkonst

1

0

0

Musik och
jojk

3

0

0

Litteratur

6

1

0

Media

3

1

1

Forskning och
utbildning

0

2

0

Bidrag till
organisationer

6

7

11

Övrigt

5

2

0

24

13

12

Totalt antal
beviljade
ansökningar

Det sammanlagda publikantalet har uppgått
till 4 399 personer under verksamhetsåret 2008.
På Sámi Teáhters samtliga föreställningar
spelar man på någon av de samiska
varieteterna.
Det totala antalet produktioner under 2008 är
fem stycken, av vilka tre har varit på turné. Av
de fem produktionerna har fyra varit delvis
samiskspråkiga, och en helt samiskspråkig. Av
de tre produktioner som har varit på turné har
den första produktionen, Nieida Julia/Fröken
Julie av August Strindberg, turnerat i Kiruna
och Umeå i Sverige, samt i Tromsö,
Manndalen, Alta, Varangerbotten, Utsjoki,
Karasjok och Kautokeino i Norge.
Den andra, Tant Blomma av Kristina Lugn, har
turnerat i Karesuando, Gällivare, Stockholm
och Umeå.
Den tredje produktionen, Dusse Anna/Bara
Anna av Inger Margrete Olsen, har turnerat i
Kiruna, Härnösand och Umeå i Sverige, samt
Oslo, Varangerbotn, Tana, Utsjoki, Karasjok,
Kautokeino, Manndalen och Tromsö i Norge.

Tabell 3:7 Antal beviljade bidrag Samefonden 2006-2008

Summa tkr

2008

2007

2006

Kulturanslag

13 768 011

14 380 000

14 375 000

Bidrag
Samefonden
Totalt
beviljade
medel
Summa

5 200 000

5 200 000

5 000 000

-19 199 888

-20 194 000

-18 334 130

-231 877

-614 500

1 040 870

Antal

2008

2007

2006

Produktioner

5

4

10

Varav Samiskspråkiga
Totalt antal
besökare
Produktioner
som turnerat

5

2

8

4 399

22 959

5 999

3

2

8

Tabell 3:9 Produktioner 2006-2008

Tabell 3:8 Summa totalt beviljade bidragsmedel

Produktion

5.2 Sámi Teáhter är ledande inom samisk
scenkonst med hög konstnärlig kvalitet.

Antal
föreställningar

Nieida Julia

489

13

Tant Blomma

880

29

1 760

11

447

16

Laestadius
Uuppera
Dusse Anna

Tabell 3:9 visar en jämförelse mellan åren 20062008 av det totala antalet produktioner varav
antal samiskspråkiga produktioner, antal

Antal
besökare

1852
Summa

823

7

4 399

76

Tabell 3:10 Föreställningsstatistik 2008
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Produktionen Dusse Anna kunde inte säljas
med det antal föreställningar som var
beräknat. Detta p.g.a. att marknadsföringen
blev eftersatt då rekryteringen till
teaterchefstjänsten måste göras om.
Publikstatistiken för 2008 är betydligt lägre
jämfört med 2007. Samiska Teatern deltog i ett
samarbete med Västanå teater i Sunne 2007.
Där finns en lång tradition att spela
sommarteater i berättarlada. Det kommer
publik från hela Sverige och den här
sommaren blev det 48 föreställningar med
totalt 16 500 i publiken.
Publikstatistik är ett mycket svårtolkat
instrument. Samarbete med andra teatrar ger
ofta en hög siffra med en liten insats från
teatern. Barn och ungdomsföreställningar ger
ofta lägre publikstatistik eftersom det för det
mesta är ett litet sceniskt format med få
publikplatser.
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Samernas bibliotek
Kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgår till
727 tkr.
2008
545 844
38 602
26 008
116 251
726 705

Personal
Lokaler
Resor
Övrigt
Totalt

2007
550 513
35 744
10 747
157 339
754 343

2008
Antal tidskrifter
Belopp

Antal utlån

Antal böcker

Gåvor

Inköp

2006

Gåvor

Inköp

Gåvor

190

2 145

253

385

128

1 549

125

107

Totalt antal böcker
*3 333

314

Böcker på samiska
233

18

Belopp
179 966

39 269

8

11

7 225

7 055

2008
*3 064

2007
3 871

2006
2 299

2008

2007

2006

8 031

7 481

6 138

Tabell 3:15 Bestånd av katalogiserade böcker 2006-2008

Samernas bibliotek har under 2008 gjort 3 064
utlån. Bokbeståndet pr 31/12 2008 är 8 031 Se
tabellerna 3:13 och 3:14

Inköp

6
6 936

Tabell 3:14 Utlån av böcker 2006-2008 *Minskade
informationsinsatser om bibliotekets utlåning och
bestånd.

De totala kostnaderna för inköp av böcker
uppgår till 179 966 kronor. 29 966 kronor har
belastat anslaget för ”Bidrag till samisk kultur
och organisationer” och 150 000 kronor
Sametingets förvaltningsanslag. Totalt har det
köpts in 3 333 böcker till biblioteket, varav 233
på samiska. Biblioteket har fått 314 böcker i
gåva, varav 18 på samiska. Kostnader för
inköp av tidskrifter uppgår till 6 936 kronor.
Totalt har Sametingets bibliotek prenumererat
på 6 tidskrifter, varav 6 innehåller samisk text.

2007

2006

Tabell 3:13 Förvärv av tidskrifter 2006-2008

2006
519 946
42 018
12 930
140 941
715 835

Tabell 3:11 Kostnader för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten 2006-2008

2008

2007

48 433

Tabell 3:12 Förvärv av böcker 2006-2008
*Sametinget förvärvade 2008 Lars Thomassons Laponicasamling på 3209 volymer för 150 tkr som nu ingår i
Samernas biblioteks specialsamlingar.
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till dagens ersättningsnivåer, anser Sametinget
att vi inte lever upp till målet att skadorna som
rovdjuren orsakar rennäringen ska vara
acceptabla.

POLITIKOMRÅDE
DJURPOLITIK
MÅL

1.Anslaget 42:5, anslagsposterna 2 och 3

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.

Sametinget har lämnat ersättning grundat på
årets inventeringsresultat för sammanlagt
120,5 järvföryngringar varav 44,5 sannolika
järvföryngringar samt 154,6 loföryngringar. De
ojämna siffrorna beror på att föryngringar
delats mellan två eller flera samebyar. Elva
föryngringar är inventerade i Norge och en i
Finland. Ersättning har även lämnats för fyra
järvföryngringar och två loföryngringar som
efter inventeringen blivit misslyckade eller
föremål för skyddsjakt.

VILTVÅRD
MÅL
Det finns livskraftiga stammar av alla inhemska vilda djurarter. Skador på ren
orsakade av stora rovdjur är begränsade
genom i första hand förebyggande åtgärder.

Ersättning för regelbunden förekomst av järv
har utbetalats till fem samebyar och för
tillfällig förekomst tre samebyar.

ERSÄTTNING OCH INVENTERING

Ersättning för regelbunden lodjursförekomst
har lämnats till fyra samebyar och för tillfällig
förekomst tre samebyar.

De skador som rovdjuren orsakar rennäringen
är acceptabla.
En hållbar rennäring och en livskraftig
rovdjursstam.

För regelbunden vargförekomst har fyra
samebyar fått ersättning varav en sameby för
två individer. För tillfällig förekomst har 17
samebyar ersatts, varav fyra samebyar för tre
individer och fem samebyar för två individer.

Återrapporteringskrav:
Redogöra för hur anslag 42:5 Ersättning för
viltskador m.m. anslagsposterna 2 och 3, har
använts.

En sameby har fått ersättning enligt 5 §
Sametingets föreskrifter om bidrag och
ersättning för rovdjursförekomst i samebyar,
STFS 2007:9.

Redogöra för resultatet av
rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

Ersättning lämnad enligt STFS 2007:9 uppgår
till 61 571 834 kronor varav 853 554 kronor
avser utbetalning för föryngring från år 2007
samt Kammarrättsdomar som kommit rörande
de s.k. överlappningsområdena. 217 929
kronor har utbetalats på grund av felräkning
men återbetalningskrav har gått ut till berörda
samebyar. 400 000 kronor har återbetalats av
samebyar som år 2007 fått för mycket i
ersättning. Då det vid årets rovdjursinventeringar uppvisades en markant ökning
av antal föryngringar, som årets
anslagstilldelning inte täckte tillstyrkte
regeringen att utbetalningar av

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.
Med den ökning av antalet rovdjursföryngringar som vi ser under 2008, kopplat
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rovdjursersättningar utöver anslaget kunde
göras. De ökade utgifterna har finansierats
genom en utökad anslagskredit på 7 844 tkr
och ett medgivet anslagsöverskridande på
7 156 tkr, totalt 15 000 tkr. Därutöver har
viltskadeanslaget belastats med ytterligare
utbetalningar av rovdjursersättningar med
221 tkr, vilket styrelsen har beslutat vid
sammanträde i december 2008.

Ersättning för massdödade renar enligt 10 §
Viltskadeförordningen, 2001:724, har lämnats
med 1 015 858 kronor till 13 samebyar.
Massdödandet av ren har skett vid 16 tillfällen.
I sju fall har lodjur orsakat massdöd, i sex fall
har järv orsakat massdöd och varg i ett fall. Av
summan avser 32 292 kronor massdöd under
2007 orsakad av björn. 69 116 kronor har av
misstag utbetalats för avlidna renar där inte
kriterierna för massdöd enligt
Viltskadeförordningen uppfyllts och där
länsstyrelsens rovdjursbevakare inte har gjort
någon rapport.

Ersättning om 3 356 310 kronor har lämnats för
samebyarnas rovdjursinventeringsarbete varav
129 747 kronor avser år 2007. Utbetalningar av
kostnader för samebyarnas rovdjursinventeringar har skett med 50 tkr utöver
tilldelat anslag, detta med anledning av att en
sameby under året har tilldelats ersättning för
inventering som avsåg 2007.
Förekomst av björn har ersatts med 1 614 906
kronor och förekomst av kungsörn har ersatts
med 1 074 951 kronor.
Sametinget har för år 2008 inte lämnat något
bidrag för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst enligt 3 §
Viltskadeförordningen 2001:724.

2008

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

59,2

5

3

41

4

3

3

6

Norge (BD)

9

-

-

1

-

-

-

-

24,3

-

-

43,5

-

-

2

12

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

27

-

-

68,1

-

-

-

12

Norge (Z)

-

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

120,5

5

3

154,6

4

3

5

30

Västerbotten
(AC)

SUMMA

Tabell 4:1 Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2008
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2007

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

49,5

5

7

26,2

12

1

4

18

Norge (BD)

5

-

-

1

-

-

-

-

10,5

1

-

24,3

-

-

8

4

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

24

2

-

51,6

-

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

1,5

-

-

1

-

-

-

1

93,5

8

7

106,1

12

1

12

25

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Västerbotten
(AC)

Norge (Z)
Dalarna (W)
SUMMA

Tabell 4:2 Tabell av rovdjursinventering i renskötselområdet 2007

2006

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

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

Västerbotten
(AC)

Norge
(AC)
Jämtland (Z)

SUMMA

Tabell 4:3 Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2006
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ett övergripande perspektiv. Sámi Téahter är
den ledande institutionen inom den samiska
scenkonsten vad gäller utveckling, förnyelse
och konstnärlig kvalitet. Teaterns samtliga
föreställningar spelas på någon av de samiska
varieteterna.

ÖVRIGA MÅL OCH
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
ÅTERRAPPORTERING

Ersättning och inventering

Sametinget ska göra en samlad bedömning av
hur myndigheten har bidragit till att uppnå
målen för respektive verksamhetsgren.

Med den ökning av antalet rovdjursföryngringar som vi ser under 2008, kopplat
till dagens ersättningsnivåer, anser Sametinget
att vi inte lever upp till målet att skadorna som
rovdjuren orsakar rennäringen ska vara
acceptabla.

Sametinget
Informationsverksamheten har bidragit till att
förändra bilden av samerna i det svenska
samhället. Efterfrågan på Sametingets
synpunkter har ökat vilket visar sig i en
markant ökning av inkomna remisser och
artiklar i media.

PROGNOSER
Utgiftsprognos för 2008-2011 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
Hermes enligt fastställd tidsplan.

Samiska näringar och samhällsplanering
Sametinget har bidragit med insatser som
stödjer och underlättar för renskötselföretag
och samebyar att bedriva näringsverksamhet.
För att få en exaktare bild av utvecklingen har
ett statistikprojekt startats under året med
syfte att ge underlag och utveckla statistiska
redskap för ekonomisk och strategisk
planering.

JÄMSTÄLLDHET
Sametinget skall ha ett jämställdhetsperspektiv
i sin verksamhet. Det innefattar att Sametinget
i beslut som rör individen skall pröva besluten
ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt
analysera konsekvenserna för kvinnor och
män av de beslut som fattas. All statistik som
rör individer skall vara uppdelad på kön om
det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.
Vid all redovisning ska denna vara
könsuppdelad där så är möjligt.

Språk, kultur, inklusive litteratur- och
biblioteksfrågor
Sametingets språkhandbok finns tillgänglig på
hemsidan. Kommunerna har gjort insatser för
att tillämpa språkhandboken för att synliggöra
och öka användningen i samiska. Fortlöpande
dialog förs om fler samiska platsmärken inom
Region Norr samt Region mitt. En genomgång
av kommuners och andra myndigheters
hemsidor visor på ett varierande resultat
beträffande information på samiska.
Kontinuerliga åtgärder krävs för att uppfylla
målet om samiskan som ett språk med en stark
ställning i samhället.
Sametinget har genom bidragsgivning verkat
för att stärka det samiska konst- och
kulturlivet samt samisk kultur och identitet i

Återrapporteringskrav
Sametinget skall 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.
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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.

UPPDRAG
UTVÄRDERING AV SAMRÅD
Sametinget ska i samråd med Skogsstyrelsen
utvärdera samrådet mellan rennäring och
skogsnäring när det gäller samrådets
tillämpning i sammanhang som berör både
rennäring och skogsnäring. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 maj 2008.

Bedömning av måluppfyllelse
Inom Sametinget finns jämställdhetsperspektivet med i det kontinuerliga arbetet.
Från den 1 januari 2008 har Sametinget ett nytt
arbetstidsavtal. Jämställdhetsperspektivet har
beaktats i det avseende att den fasta tiden har
förkortats och flextiden är mer generös, vilket
underlättar för småbarnsföräldrar.

Åtgärder
Sametinget har lämnat in redovisningen enligt
Jordbruksverkets anvisningar.

Den 31 december 2008 har Sametinget 26
kvinnor och 19 män anställda, 58 % kvinnor
och 42 % män. Målsättningen är att 2010 ha en
så jämn könsfördelning som möjligt.

Fortlöpande utvecklingsarbete, såväl inom
ramen för Centrala samrådsgruppens
gemensamma arbete som i direkt samverkan
mellan parterna inom skogsbruket och
rennäringen.

Under respektive verksamhetsgren finns
redovisningar ur jämställdhetsperspektiv.

LANDSBYGDSPROGRAMMET
2007-2013

UTFALL AV NATIONELLT STÖD
Sametinget ska senast den 31 maj 2008 i
enlighet med artikel 5 i kommissionens
förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande
av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EGfördraget, redovisa utfallet av de nationella
stöd som lämnas inom myndighetens
verksamhetsområde. Rapporteringen ska utgå
från det formulär som tillhandahålls av
Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår
även att komplettera och revidera information
avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Sametinget ska under perioden 2008-2013
verka för ett effektivt genomförande av
Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att
Sametinget till förvaltningsmyndigheten
(Jordbruksverket) ska rapportera om
programmets genomförande och resultat och
efter samråd med berörda myndigheter och
organisationer, till förvaltningsmyndigheten
överlämna en reviderad genomförandestrategi. Rapportering om programmet och
revidering av strategi ska göras enligt riktlinjer
från förvaltningsmyndigheten.

Åtgärder

Sametinget har under oktober månad lämnat
förslag till reviderad genomförandestrategi till
Jordbruksverket efter att Sametingets styrelse
godkänt förslaget. Sametinget har även lämnat
in årsrapporten för 2008 enligt
Jordbruksverkets anvisningar.

Sametinget har i enlighet med artikel 5 i
kommissionens förordning (EG) nr 794/2004,
avrapporterat enligt formulär tillhandahållet
av Europeiska kommissionen.
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STÄRKA SAMISKA KVINNOR
Sametinget skall genomföra en särskild
satsning för att stärka samiska kvinnors
delaktighet i samhällslivet, deras ställning i det
politiska beslutsfattandet samt främja samiska
kvinnors deltagande i den demokratiska
processen.
Inför uppdraget fick Sametinget ett bidrag på
1,5 miljoner kronor från Integrations- och
jämställdhetsdepartementet. Sametingets
styrelse beslutade att 750 000 kronor skulle
fördelas mellan partierna och 750 000 kronor
tillfalla förvaltningen för att anordna
seminarier. Kompetens från myndigheten
internt har tillsatts för detta uppdrag.
Uppdraget skall redovisas till regeringen
september 2009.
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2008

2007

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

44 945

34 820

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

2

107
5 686
105

203
3 456
0

50 844

38 479

3
4

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-27 542

-21 602

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

6

-2 095
-20 902
-69
-1 491

-1 784
-15 021
-106
-1 318

-52 100

-39 831

-1 255

-1 352

20

0

-20
0

0
0

118 403

108 621

1 344

1 318

5 200
-124 947

5 200
-115 139

0

0

-1 255

-1 352

7
8

Summa

Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m samt andra
intäkter
som inte disponeras av myndigheten
Medel som tillförts statsbudgeten från
uppbördsverksamhet
Saldo

9

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

10
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BALANSRÄKNING
Not

(tkr)

2008-12-31

2007-12-31

11

4 817
4 817

1 734
1 734

12

48
2 039

55
1 801

2 087

1 856

48
1 314
231

69
981
205

1 593

1 255

541
1 576

569
1 701

2 117

2 270

687

970

687

970

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

3 151

449

Summa

3 151

449

14 452

8 535

5 917
-893
-1 255

1 728
293
-1 352

3 769

668

1 100
1 190
4 698
822

1 150
1 229
2 268
598

7 810

5 245

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

13

Summa
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

14

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

15
16

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

17

Summa

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

18
19

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

20

Summa
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Not

(tkr)

2008-12-31

2007-12-31
1 733
542

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

21
22

1 939
664

Övriga förutbetalda intäkter

23

271

347

2 874

2 622

14 452

8 535

Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

InÅrets
Omdisponerade Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter
Utgående tilldelning anslags belopp
del av
ning dispogående
medgivet
nibelt
överNot över- enl regleförings- ringsbrev
överskribelopp
föringsbelopp
dande
belopp

Uo 1 45:1 Ramanslag
Sametinget
ap.1 Sametinget

24

1 440

32 104

0

0

-606

32 938

-32 472

466

Uo 1 47:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella
minoriteter
ap.4 Stöd för den samiska
minoriteten

25

0

200

0

0

0

200

-200

0

Uo 15 25:6 Ramanslag
Bidrag vid vissa kortare
studier
ap.6 Bidrag vid korttidsstudier

26

82

500

67

0

-67

582

-484

98

Uo 16 25:75 Ramanslag
Centrala Studiestödsnämnden mm
ap.2. Administrationskostnader

27

15

15

0

0

-15

15

-15

0
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Anslag
(tkr)

InÅrets
Omdisponerade Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter
Utgående tilldelning anslags belopp
del av
ning dispogående
över- enl reglemedgivet
nibelt
överNot
förings- ringsbrev
överskribelopp
föringsbelopp
dande
belopp

Uo 17:28 2 Ramanslag
Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt
kulturarbete och samarbete.
ap.5.1 Bidrag till samisk kultur
och samiska organisationer

28

-615

8 929

0

0

0

8 314

-8 546

-232

ap 5.2.Sámi Teáhter

29

0

5 454

0

0

0

5 454

-5 454

0

ap.2. Ersättning för renar som
skadats eller dödats av varg,
björn, järv, lo eller örn.

30

3 317

45 987

0

7 156

-1 937

54 523

-62 588

-8 065

ap.3 Kostnader för
samebyarnas inventering av
rovdjur.

31

175

3 210

0

0

-79

3 306

-3 356

-50

Uo 23 45:1 Ramanslag
Främjande av rennäringen
m.m
ap.2. Främjande av
rennäringen

32

11 813

56 718

0

0

-9 661

58 870

-54 548

4 321

16 227

153 117

67

7 156

-12 365

164
202

-167
664

-3 462

Uo 23 42:5 ramanslag
Ersättningar för viltskador mm

Summa
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Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel
(tkr)
28119 Övriga inkomster

Inkomster Utgifter

Beräknat

Not

belopp
0

33

56

0

Redovisning av bemyndigande i årsredovisningen
Anslag/
Anslagsbenämning

Not Tilldelat
bemyn-

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Utestående åtagandenas fördelning per år
2009
2010
2011
2012

digande

(tkr)

Uo 23 45:1 Ramanslag
Främjande av rennäring mm
ap.2

Summa

34

4 000

4 000

6 111

3 375

2 736

0

0

4 000

4 000

6 111

3 375

2 736

0

0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Belopp i tusental kronor, där annat ej 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 god redovisningssed och 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 mm. Sådana investeringar har i stället finansierats från anslaget.

Upplysningar av väsentlig betydelse
Myndigheten har ett av regeringen ej medgivet överskridande av anslag på 271 tkr.
Överskridandet är fördelat på två anslagsposter.
Anslag Uo 23 42:5 ap 2, "Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv,
lo eller örn" har överskridits med 221 tkr. Detta överskridande har uppkommit genom att
utbetalningar av rovdjursersättningar har skett utöver tilldelat anslag, anslagskredit och av
regeringen medgivet anslagsöverskridande.
Anslag Uo 23 42:5 ap 3, "Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur", har
överskridits med 50 tkr. Överskridandet har uppkommit genom att utbetalningar av kostnader
för
samebyarnas rovdjursinventeringar skett utöver
tilldelat anslag,
Båda överskridanden kommer att täckas av 2009-års anslagsmedel.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner, fordon 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
Bilar och andra transportmedel (fordon)
Övriga inventarier

5 år

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

10 år

Inredningsinventarier fr o m 2006-01-31

Omsättningstillgångar
Fordringar 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
Anders Kråik, VD i Vemdalens Islandshästar AB
Carl-Gustav Lundgren, VD i KG Lundgrens Ren AB
Ingrid Inga
Lars Anders Baer, styrelseordförande
Sara Larsson

Ersättning
110
69
90
509
78

Ersättare
Anette Jonsson
Anders Persson
Christina Åhrén
Bror Saitton
Olof T Johansson

18
28
9
87
50

Ledande befattningshavare/styrelseuppddrag
Sylvia Simma, Sametingets ordförande

Ersättning
139

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 de anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andelen av den 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.
Sjukfrånvaro
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda
- 29 år
Anställda 30 - 49 år
Anställda 50 år -

2008
2,9
38,4
3,7
2,0
3,5
2,0

2007
1,8
30,3
1,7
1,8
1,5
2,2

Uppgifter om sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet anställda i gruppen är
högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Eftersom antalet anställda i gruppen "Anställda - 29 år" understiger tio personer
för både 2007 och 2008, har ingen uppgift om sjukfrånvaron lämnats för den gruppen.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

2008

2007

45 216

35 167

0

-347

-221

0

-50
44 945

0
34 820

31
6
8
62
107

187
11
2
3
203

5 053
102
204
327
5 686

2 788
203
406
59
3 456

105
105

0
0

16 757
10 785
27 542

13 140
8 462
21 602

1 784
147
129
35
2 095

1 516
151
113
4
1 784

1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Ej medgivet anslagsöverskridande avseende anslag
17 28:2 ap 5.1. Bidrag till samisk kultur och samiska org.
Ej medgivet anslagsöverskridande, avseende anslag
23 42:5 ap 2. Ersättning för renar som skadats eller dödats
av
varg, björn, järv,lo eller örn
Ej medgivet anslagsöverskridande, avseende anslag
23 42:5 ap 3. Kostnader för samebyars inventering av
rovdjur
Summa

Not

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Icke statliga medel, 15a § kapitalförsörjningsförordningen
Reavinst vid försäljning av maskiner och inventarier
Övrigt
Summa

Not

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

Not

4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Not

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

Not

6 Kostnader för lokaler
Lokalhyror
Hyror för speciella lokaler
Städning av lokaler
Övriga lokalkostnader
Summa
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Not

7

2008

2007

5 046
4 932
843

3 506
3 511
823

10 081
20 902

7 181
15 021

Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader

4
49
16

41
56
9

Summa

69

106

20
20

0
0

-984
-271
-1 255

-1 005
-347
-1 352

2008-12-31

2007-12-31

2 352
3 631
5 983

803
1 549
2 352

-618
-548
-1 166
4 817

-340
-278
-618
1 734

Övriga driftkostnader
Kostnader för resor
Kostnader för köpta tjänster
Kostnader för telekommunikation och post
Övriga kostnader
Summa

Not

Not

8

9

Finansiella kostnader

Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som
inte disponeras av myndigheten
Intäkter vid försäljning av anläggningstillgång
Summa

Not

10

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser
Ej medgivet anslagsöverskridadnde
Summa

Balansräkning
Not

11

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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12

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

13

118
22
140

-85
-31
-116
48

-58
-27
-85
55

7 936
1 203
-255
8 884
-6 135
-911
201
-6 845
2 039

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

1 223
68
23
1 314

912
66
3
981

387
154
541

339
230
569

158
792
0
0
0
0
950

331
0
439
174
290
141
1 375

0
0
626
626

100
226
0
326

1 576

1 701

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

16

140
24
164

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

15

2007-12-31

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

14

2008-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Upplupna bidragsintäkter
Myndigheter
Upplupna intäkter avseende Landsbygdsprogrammet
Upplupna intäkter avseende Interreg IV Sápmi
Upplupna intäkter avseende Självbestämmandekommittén
Upplupna intäkter avseende Terrängkörningsplaner
Upplupna intäkter avseende EU Mål 1 södra
Upplupna intäkter avseende Interreg III Syd
Summa

Övriga
Upplupna intäkter avseende Interreg III Sápmi
Upplupna intäkter avseende Interreg III Sápmi EU
Övriga upplupna bidragsintäkter
Summa
Summa upplupna bidragsintäkter
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Not

17

2008-12-31

2007-12-31

0

0

-56

0

36

0

0

0

-20

0

809

970

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel
Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till
icke räntebärande flöde

135 192

119 809

-134 082

-119 970

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

1 919

809

560

657

32 472

25 706

-34 104

-25 803

606

0

-466

560

-398

-1

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

4 211

2 600

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-138 604

-122 967

134 045
-746

119 970
-398

0

0

-746

-398

687

970

1 728
-50
-166
-36
4 441
5 917

0
0
0
0
1 728
1 728

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i
Riksbanken
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Saldo
Belopp under utredning
Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Summa Avräkning med statsverket

Not

18

Statskapital
Ingående balans
Korrigering från 2007
Överföring från balanserad kapitalförändring
Korrigering för utrangering av anläggningstillgångar
Årets anskaffning av anläggningstillgångar
Utgående balans
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Not

19

2008-12-31

2007-12-31

884
-1 777
-893

1 438
-1 145
293

Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

1 150
448
-498
1 100

1 207
744
-801
1 150

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

2 600

1 586
102
251
1 939

1 179
113
441
1 733

45
52
28
110
300
0
0
0
0
128
663

45
52
0
0
0
0
34
83
200
128
542

271
271

347
347

Balanserad kapitalförändring
Invärderat kapital, avser övertagna anläggningstillgångar
från
Länsstyrelsen i Västerbotten
Periodiseringsdifferenser
Summa
Av årets kapitalförändring 2007 har 166 tkr förts till
statskapital.

Not

20

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Not

21

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
Jämförelsevärdena för 2007 har justerats.

Not

22

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Nordiskt Språkråd, Projekt Samisk orddatabas
Statens Kulturråd, Projekt Lulesamisk ordbok
Brottsoffermyndigheten
Regeringen, Projekt Jämställdhet
Regeringen, SPR
Statens Naturvårdsverk, bidrag till samebyarnas
kostnader för rovdjursmöte.
Sveriges Lantbruksuniversitet, Projekt Klimathot
Regeringen, Nationella Minoriteter
Donationer
Summa

Not

23

Övriga förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter, avser ej medgivna
överskridanden av anslag
Summa
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Anslagsredovisning
Not

24

Uo 1 45:1 ap.1
Sametinget
Under budgetåret har 3 094 tkr har använts till Nationellt
Informationscentrum för samiska frågor.
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 963 tkr. Under 2008 har myndigheten
utnyttjat 0 tkr av krediten.
Myndigheten får disponera 834 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
27 803 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

25

Uo 1 47:1 ap 4
Stöd för den samiska minoriteten
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.

Not

26

Uo 15 25:6 ap 6
Bidrag vid korttidsstudier-Sametinget
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.
Myndigheten får disponera 15 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
500 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

27

Uo 16 25:75 ap 2
Administrationskostnader Sametinget
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.
Myndigheten får disponera 0,5 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
15 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

28

Uo 17 28:2 ap 5.1
Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 267 tkr. Under 2008 har myndigheten
utnyttjat 232 tkr av krediten.

Not

29

Uo 17 28:2 ap 5.2
Sámi Teáhter
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 164 tkr. Under 2008 har myndigheten
utnyttjat 0 tkr av krediten.
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Not

30

Uo 23 42:5 ap 2
Ersättning för renar som skadats eller dödats av
varg, björn, järv, lo eller örn.
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 7 844 tkr. Under 2008 har myndigheten
utnyttjat 7 844 tkr av krediten.
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten 7 156 tkr i
form av medgivet överskridande. Hela beloppet har
utnyttjats.
Anslaget har nyttjats med 221 tkr utöver medgiven
anslagskredit. Information har lämnats under punkten
"Upplysningar av väsentlig betydelse" i Tilläggsupplysningar
och noter.
Myndigheten får disponera 1 380 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
45 987 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

31

Uo 23 42:5 ap 3
Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.
Anslaget har överskridits med 50 tkr. Information har
lämnats under punkten "Upplysningar av väsentlig
betydelse" i Tilläggsupplysningar och noter.
Myndigheten får disponera 96 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
3210 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

32

Uo 23 45:1 ap 2
Främjande av rennäringen - del till SA
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.
Myndigheten får disponera 2 151 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s 3 % av föregående års tilldelning,
71 718 tkr, enligt regleringsbrevet.

Not

33

28119
Övriga inkomster
Beloppet avser inkomster vid försäljning av invärderade
anläggningstillgångar.
Differensen mellan vad som är bokfört mot inkomsttitel och
mot uppbördsavsnittet är en anläggningstillgång som sålts
för 36 tkr med reaförlust. Försäljningsintäkten har bokförts
direkt mot inkomsttiteln och ej via uppbördsavsnittet.
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Not

34

Uo 23 45:1 ap 2
Bemyndiganden för "Främjande av rennäringen"
Enligt regleringsbrevet för 2008 har Sametinget ett
bemyndigande enligt 20 § Anslagsförordningen
(1996:1189). Sametinget bemyndigas att under 2008
avseende detta anslag fatta beslut, som inklusive tidigare
gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 4 000 tkr under
2009.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2008

2007 2006

2005

2004

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2 600
1 100

2 600 1 600
1 150 1 207

1 600
1 318

1 600
1 484

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

5 000
0

5 000 5 000
4 752 2 170

5 000
4 893

2 800
4 166

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

105
4

0
41

0
12

0
61

0
56

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter

0
107
0

0
202
0

0
44
0

0
25
0

0
11
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som inte disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter

0
0
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

963
0

1 450 1 050
0
657

311
311

265
265

-3 462
0

16 227 4 245
0
0

9 212
0

8 730
0

Anslagskredit 1/
Beviljad, Uo 1 45:1 ap 1
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande 2/
varav intecknat
Bemyndiganden 3/
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden 4/

4 000
6 111

4 000
4 000

0
0

0
0

0
0

39
40

32
33

27
26

21
23

21
21

1 296
1 097

1 200
915

868
659

1 124
659

1 156

-1 255
-893

-1 352
293

-316
-830

764
-1 593

-580
-1 013

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Exklusive folkvalt organ
Kapitalförändring
Årets
Balanserad 5/
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1/ Avser Sametingets förvaltningsanslag. För övriga anslag - se noter till anslagsredovisningen.
2/ Det negativa anslagssparandet för 2008, -3 462 tkr, är ett netto av ett ej medgivet
anslagsöverskridande på -8 115 tkr, en utnyttjad anslagskredit på - 232 tkr samt ett positivt
anslagssparande på 4 885 tkr.
3/ Principen för redovisning av bemyndiganden ändrades år 2007.
4/ Beloppet för 2007 (200 tkr) var felaktigt och har korrigerats.
5/ Balanserad kapitalförändring för 2007 och 2008 har påverkats av Invärderat kapital, som avser
övertagna anläggningstillgångar från Länsstyrelsen i Västerbotten.

54

SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2008

Sametingets styrelse har vid sammanträde 2009-02-06 fastställt årsredovisningen för
verksamhetsåret 2008. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning.

Jokkmokk 2009-02-06

Lars Anders Baer
Ordförande

Anders Kråik
Vice ordförande

Carl-Gustaf Lundgren

Ingrid Inga

Sara Larsson

Ulla Barruk Sunna
Kanslichef
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