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Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att analysera Sametinget 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att analysera 
Sametingets arbete med intern styrning och kontroll samt användningen 
av statliga medel. Vidare ska ESV analysera förutsättningarna för 
Sametinget att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt utifrån 
gällande reglering samt hur verksamheten kan effektiviseras.  
 
ESV får för uppdragets genomförande använda 470 000 kronor under 
2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 
6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 14. Medlen utbetalas 
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen 
ska ske senast den 1 november 2016. Medel som inte har utnyttjats ska 
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2017.  
 
En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda 
medel ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 
den 15 februari 2017. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för 
detta beslut. 

Bakgrund  

Sametinget har en unik konstruktion. Sametinget är både samernas 
folkvalda parlament och en förvaltningsmyndighet under regeringen. 
Sedan Sametinget inrättades 1993 har gradvis allt fler uppgifter överförts 
till Sametinget från andra myndigheter, framför allt inom rennäringens 
område och inom minoritetspolitiken. Enligt sametingslagen 
(1992:1433) ska Sametinget bl.a. verka för en levande samisk kultur och 
ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna 
kultur. 
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Sametinget ska bland tingets ledamöter utse en styrelse. Styrelsen ska 
enligt sametingslagen bereda och yttra sig i ärenden, handha den 
ekonomiska förvaltningen, verkställa beslut och besluta i frågor som rör 
förvaltningen och Sametinges myndighetsutövning. Enligt förordningen 
(2009:1395) med instruktion för Sametinget ska styrelsen även pröva om 
myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med 
syftet med verksamheten. Kanslichefen ansvarar enligt instruktionen för 
myndighetens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och 
enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande 
sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Ansvaret för 
Sametingets verksamhet är således delat mellan styrelsen och 
kanslichefen. 
 
År 2010 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att genomföra en 
myndighetsanalys av Sametinget. Myndighetsanalysen behandlade enbart 
Sametinget som förvaltningsmyndighet. Analysen pekade bl.a. på 
ledningens möjligheter att ta ansvar för verksamheten och regeringens 
möjligheter att utkräva ansvar samt att den interna styrningen och 
kontrollen vid myndigheten behöver stärkas i flera avseenden. 
 
Sametinget har bedrivit ett utvecklingsarbete avseende bl.a. de interna 
styrdokumenten. År 2012 inrättades också en nämndorganisation för 
beredning och verkställighet av ärenden. Av Sametingets regleringsbrev 
framgår även att myndigheten ska redovisa vilka insatser som har 
vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll av 
myndigheten.  

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen arbetar för att främja det samiska folkets möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv och stärka 
samernas rätt till självbestämmande. Sametinget har en viktig roll i detta 
arbete.  
 
Sametinget har redovisat överskridanden av utgiftsområde 23 anslag 1:22 
Främjande av rennäringen m.m. (tidigare anslag 1:23) samt äskat 
ytterligare medel till såväl förvaltningsanslaget som till sakanslagen. 
Vidare har Riksrevisionen vid årliga granskningar uppmärksammat 
brister avseende den ekonomiska hanteringen. För verksamhetsåret 2015 
har Riksrevisionen lämnat en revisionsberättelse med reservation och 
framfört att årsredovisningen för 2015 inte är upprättad i enlighet med 
gällande regelverk, inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska 
resultatet, finansiering och finansiella ställning samt att ledningen inte 
har efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag 
och inkomster. 
 
Mot denna bakgrund uppdrar regeringen åt ESV att analysera 
Sametingets arbete med intern styrning och kontroll, användningen av 
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statliga medel, förutsättningarna för myndigheten att säkerställa att 
verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering samt hur 
verksamheten kan effektiviseras.  
Sametinget ska bistå ESV i uppdraget. 
 
 
 
På regeringens vägnar  
 
 
 
 
 
Alice Bah Kuhnke  
 
 
    Ida Åhrén 
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