
 
 
 
 
Motion  
 
Yrkande 
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur vilket innebär att Sametinget beslutar  
om fördelning av statens bidrag och ur samefondsmedel både till enskilda, organisationer och 
föreningar. Sámiid Riikkabellodat yrkar därför 
 
att Sametingets plenum beslutar att utforma och utfärda föreskrifter inom Kulturnämndens 
sakområden   
 
Bakgrund  
Sametingslagen  
I Sametingslagens 2 kap, §1 anges att Sametingets uppgifter är  
 
”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  
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”. 

 
Förordning med instruktion för Sametinget 
I förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget SFS 2009:1395, § 1, anges att  
Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur. 
Vidare anges i § 2 att Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a 
och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska bl a följa, utvärdera och hålla 
regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och 
samisk kultur.  
 
Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § sametingslagen (1992:1433). 
Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i 
överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar bl a om sådana 
föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting. 
 
Kulturnämnden  
Kulturnämnden ska genom sitt arbete stärka det samiska konst- och kulturlivet. Detta görs 
bland annat genom att fördela bidrag till samiska kulturprojekt och verksamheter men också 
genom att följa och bevaka frågor som berör samisk kultur. 
 
Kulturpolitiskt handlingsprogram 
Sametingets kulturnämnd arbetar fram det kulturpolitiska handlingsprogrammet som 
innehåller inriktningen för sametingets kulturpolitik under mandatperioden. 
Handlingsprogrammet ska antas av plenum innan det träder i kraft. 
 
 



Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder 
I Sametingets arbetsordning för styrelse och nämnder anges att Kulturnämndens främsta 
uppgift är att främja ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv och besluta om 
fördelning av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska 
organisationer. Nämnden svarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett 
politiskt handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete 
ska nämnden följa det politiska handlingsprogrammet.  
 
Lagar, förordningar och föreskrifter  
Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. I en lag eller 
förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en 
fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande. 
 
Redan idag utfärdar Sametinget föreskrifter som riktar sig till enskilda inom 
rennäringsförvaltningen bl a renräkning, renlängd, rennäringens hänsyn till naturvårdens och 
kulturmiljövårdens intressen, företagsregister för rennäringen, prisstöd till rennäringen, 
rovdjursersättningar, märkning av ren, renmärkens utformning mm  
 
Kulturnämnden beslutar idag om fördelning av medel som riktar sig till enskilda, 
organisationer, förening m fl. Det är därför angeläget att Sametingets styrelse lägger fram 
förslag till föreskrifter inom Kulturnämndens sakområde till Sametingets plenum i enligt 
förordning med instruktion för Sametinget.  
 
 
 
 


