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Sametingets årsredovisning 2012
Riksrevisionen har granskat Sametingets årsredovisning, daterad 2013-02-20. Syftet har varit
att bedöma om årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av
revisionsberättelse fästa Sametingets uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2013-06-17 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.

Anslag 7.1 ap 14 – Användning av anslagsmedel avviker från
regeringens villkor enligt regleringsbrev
Riksrevisionen har tidigare rapporterat om brister i Sametingets användning av de medel
som förmedlas via Arbetsmarknadsdepartementet genom anslag 7.1 ap 14. Detta gjordes
senast i rapport daterad 2012-05-10, dnr 32-2011-0628, som en del i slutrapporteringen
av revisionsåret 2011.
Riksrevisionens iakttagelser under 2012 ger åter anledning att beröra Sametingets
användning av dessa anslagsmedel. Detta då medel från anslag 7.1 ap 14, som främst
syftar till att finansiera språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby, delvis använts för
att finansiera korttidsstudier; vissa studier i samiska (alfabetisering). Totalt har 445 tkr
utbetalats under året i detta syfte. Riksrevisionen har noterat att Sametinget även tidigare
år finansierat korttidsstudier via anslag 7.1 ap 14 (2011: 544 tkr, 2010: 468 tkr) samt att
Sametinget även framåtriktat planerar denna form av finansiering enligt styrelsebeslut
(2013-01-28 till 30) om budget för 2013.
Sametinget informerar i årsredovisningen 2012 om att de finansierar korttidsstudierna via
1:7 ap 14.
Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Sametinget fortsättningsvis följer de villkor som
framgår av regleringsbrev avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter. Om
eventuella oklarheter uppstår kring regeringens intentioner med anslagsmedlen bör dialog
föras med berört departement för klarläggande.
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Avsaknad av rutiner för att hantera oegentligheter
Riksrevisionen fick under 2012 uppgifter om ett bidragsärende som handlagts och
finansierats via Sametinget fått medial uppmärksamhet. Omständigheterna kring ansökan
indikerade att det kunde föreligga oegentligheter i form av bedrägeri eller osant
intygande.
Under 2011 hade den bidragssökande, via Sametinget, erhållit 70 tkr för en
konstutställning av samiska slöjdföremål. Den 2012-03-07 erhöll Sametinget efter
begäran en redovisning av projektet. Denna innehöll en detaljerad beskrivning avseende
bland annat antal besökande, totalt 600 personer, fördelat på kön och ålder. Senare
framkom dock att 2011 års konstutställning aldrig ägt rum. Under 2012 sökte även
samma person fortsatt finansiering om 90 tkr för ett nytt projekt. Sametinget avslog denna
ansökan. Erhållna medel, 70 tkr, som betalats ut 2011 återbetalades.
Riksrevisionen bedömer att det finns indikationer på att det kan ha förelegat
oegentligheter i detta bidragsärende. Riksrevisionen gör också bedömningen att när det
föreligger sådana omständigheter så bör en myndighet lämna över ärendet för prövning
hos polis/åklagare.
Sametingets val att inte föra vidare bidragsärendet för prövning hos rättsinstans kan vara
relaterat till att Sametinget saknar rutiner och/eller riktlinjer som styr myndighetens
agerande när eventuella oegentligheter uppdagas.
Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Sametinget upprättar dokumenterade rutiner som
vägleder myndigheten vid indikationer på eventuella oegentligheter. Detta är viktigt inte
minst för att säkerställa en likabehandlingsprincip när sådana upptäcks.

Ansvarig revisor Per Redemo har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Carl-Gustav
Gullstrand har varit föredragande

Per Redemo
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