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Landsbygdsprogrammet i stort
Sedan förra redovisningen har programmet löpt på utan större avvikelser. Ett kontrollbesök
gjordes av Ekonomistyrningsverket (ESV) den 21-23 juni. Konrollrapport har inte kommit
ännu. En uppföljande träff planeras med dem under vecka 43.
TA-stöd
Årets TA-stöd för Sametingets vidkommande är beslutat till 2 500 000 kronor och Sametinget
kan ännu en gång konstatera att det inte täcker de kostnader som Sametinget har för
genomförandet av programmet. Sametinget har ansökt om ett tilläggsäskande på 1 000 000
kronor för att täcka överskjutande kostnader. Det som är en stor kostnadspost för
Sametingets program är de förordningsstyrda kontrollerna i väglöst land, främst för NMsame. Det är dyrt att lyfta ut fältkontrollanter med helikopter, men det finns inget annat sätt
att genomföra dessa kontroller på eftersom det finns en inbyggd begränsning i tid då alla
kontroller skall utföras under barmarkstid. Sametinget har inte egna personella resurser för
kontrollverksamheten utan köper den tjänsten till större delen. Omfattningen, stödets art,
den stora geografiska spridningen på stödmottagarna samt villkoren ute i fält ställer stora
krav på fältkontrollanterna och det arbete som de skall utföra.
LB-stödet
Sametinget har beslutat om 61 procent av medlen i axel 1 och 44 procent i Axel 3. Sametinget
har påbörjat diskussion om fortsättningen av programmet. Kompetensutvecklingsåtgärden i
axel 1 är i det närmaste slut och omfördelning av medel kommer att vara nödvändig. Det
gäller även Startstödsåtgärden samt åtgärden för förädlingsstöd. De övriga stöden kommer
Sametinget särskilt att informera om, dels via utskick och hemsida men också via
informationsträffar.
Åtgärderna i axel 3 går lite sämre, men undantag av Affärsutveckling för mikroföretag. Även
här krävs flera informationsinsatser för att påminna om stödet.
Natur- och kulturmiljöstödet – NM-same
Stödet löper på och Sametinget har påbörjat arbetet med att utvärdera resultatet så här långt.
ett samarbete kommer att inledas med Riksantikvarieämbetet för att kunna föreslå
förenklingar och förbättringar av stödet inför nästa programperiod.
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