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Revisionsrapport från Ekonomistyrningsverket
Sedan förra redovisningen har Ekonomistyrningsverket (ESV) gjort ett
kompletterande besök hos Sametinget som genomfördes den 24 – 26 november. En
genomgång av Ackrediteringskriterierna 1 A_B, 2A, 2E-F gjordes och
revisionsrapporten (utkast) visar att Sametinget tagit till sig den kritik som fanns
efter besöket i november 2010 och åtgärdat det mesta av de rekommendationer som
framkommit vid senare tillfällen. Sametinget fortsätter arbetet för att fullgöra alla
ackrediteringskriterier tillfyllest.

TA-stöd
Årets TA-stöd för Sametingets vidkommande är beslutat till 2 500 000 kronor.
Näringsdepartementet beslutade o ett tilläggsanslag då Sametingets kostnader för
kontroller av miljöersättningarna i väglöst land är så höga. En tillkommande post
som blev avsevärt dyrare än budgeterat var kontrollerna som Sametinget köper av
Jordbruksverket angående granskning enligt kontrollförordningen (EG) 65/2011
artikel 25 och 29. Det som oroar är att Sametinget inte kan förutse hur mycket medel
för kontroll som kommer att belasta budgeten. Det man kan konstatera är att stödet
ökar inte i samma takt som ökningen av kontrollverksamheten.

Programändring - konsekvenser för Sametinget
Utifrån den programändring som ÖK beslutade om så har det gett ekonomiska
konsekvenser för Sametinget. Jordbruksvekreta hr omfördelat sammanlagt 9 246 652
kronor från Sametingets budget till andra stödmyndigheter. Sametinget förstår
logiken i att plocka medel från åtgärder som har en nyttjandegrad under 50% men
beklagar att vi inte kunde förutse detta i våras då vi fick erbjudande om att flytta om
medel mellan åtgärderna. Om vi hade uppmärksammat detta och kopplat ihop
uppfyllandegrad och återtag hade Sametinget omfördelat medlen till de åtgärder där
det i dag är i det närmast slut på pengar som startstöd, kompetenshöjning i axel 1,
förädlingsstöd och mikroföretagande. Sametinget kan bara beklaga att vi inte har den
dialog med Jordbruksverket som krävs för att vi skall vara offensiva gällande
programmet.

Miljöersättningarna inför nästa programperiod
Sametinget deltar i den referensgrupp (TULPAN) som arbetar med de framtida
miljöersättningarna. Då stödet för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet är lite
speciellt, har Jordbruksverket, Sametinget och Riksantikvarieämbetet även bildat en
egen liten arbetsgrupp.
Sametinget den 24 januari 2012.
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