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ESV: Analys av Sametinget – Finansiering och
intern styrning och kontroll
Statskontoret kommenterar de delar av analysen som rör Sametingets
interna styrning och kontroll. Statskontoret avstår från att kommentera de
delar som rör Sametingets användning av statliga medel, där inga förslag
formuleras. Statskontoret avstår också från att kommentera de delar som rör
Sametingets arbete med språk och kultur.

Styrning, kontroll och ansvarsutkrävande
Sametingets arbete med intern styrning och kontroll har konstaterade brister.
Statskontoret är därför positivt inställt till att Ekonomistyrningsverket
(ESV) i sina förslag strävar efter en tydligare styrning. En viktig del av
ESV:s förslag är att formellt identifiera styrelsen som myndighetsledning,
samt att göra kanslichefen till myndighetschef. Med den förändringen följer
att styrelsen ansvarar för verksamheten inför regeringen och att kanslichefen
sköter den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer som styrelsen beslutar.
Antalet undantag från myndighetsförordningen minskar också som en följd
av förändringen.
Statskontoret bedömer dock att de konsekvenser som förslagen kan få för
möjligheterna att utkräva ansvar av Sametinget behöver analyseras ytterligare. Enligt ESV:s förslag ska styrelsen också i fortsättningen utses av
Sametingets plenum (och därmed indirekt av den samiska befolkningen).
Samtidigt ska styrelsen enligt ESV:s förslag ansvara för myndighetens
verksamhet inför regeringen. Det kan inte uteslutas att denna typ av delat
ansvarsutkrävande kan orsaka problem för styrningen av Sametinget.
ESV:s analys visar också hur Sametinget inte följer gällande regler på
viktiga områden. Statskontoret instämmer särskilt i att styrelsen bör ta det
ansvar för budgetarbetet och för internrevisionen som gällande regler
föreskriver.
Statskontoret tillstyrker att regeringen inte längre ska förorda Sametingets
plenums ordförande som myndighetschef. Ordföranden – som föreslås byta
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namn till talman – har varken för närvarande eller efter de föreslagna
förändringarna den roll som förknippas med en myndighetschef.

Konsekvenser för det samiska inflytandet
Som Statskontoret konstaterade i sin myndighetsanalys av Sametinget från
2010 1 har myndigheten en dubbel funktion att både fullgöra sina uppgifter
som en förvaltningsmyndighet och att verka som ett folkvalt organ för den
samiska befolkningen. ESV:s förslag medför enligt Statskontorets bedömning ovan sammantaget förbättringar vad gäller uppgifterna som en förvaltningsmyndighet. Däremot skulle konsekvenserna av förslagen för Sametingets roll som folkvalt organ för samiskt inflytande behöva belysas
ytterligare.

Dialog och utbildningsinsatser inom myndigheten
ESV understryker i sin analys behovet av dialog mellan myndighetens olika
delar om ansvarsfördelning för att exempelvis undvika otydligt ansvar. ESV
föreslår också att de förtroendevalda inom Sametinget bör erbjudas anpassade utbildningar som exempelvis omfattar vad som kännetecknar en statlig
myndighet och hur myndighetens styrning och kontroll går till. Statskontoret instämmer i dessa bedömningar.

Ställföreträdande generaldirektör Johan Sörensson har beslutat i detta
ärende. Utredningschef Jessica Bylund samt utredare Karl Nilsson,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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