Sametinget plenum i Karesuando 2013-03-08

Sametingets styrelse fick backning återigen!
Sametingets plenum beslutade med stor majoritet att styrelsen och Kulturrådet inte följt
plenum vad gäller hur organisationsstödet ska fördelas. Det innebär att styrelsen och
Kulturrådet nu måste återgå till den fördelningsmodell som Sametingets plenum
beslutat redan 1997.
Det innebär också en kraftig reprimand till styrelsen för att man helt enkelt arbetat mot
plenum och skapat en egen fördelningsmodell där underlaget uppenbarligen varit bristfälligt.
Det visade sig ytterligare när Kulturrådets ordförande Bengt Oskarsson offentligt har
redovisat att pengarna till organisationerna fördelas politiskt. Det sade han också i debatten i
Karesuando att han ”är politiker och då måste ta politiska beslut”.
Nu har plenum tagit ett andra beslut att 1997 års reglemente för fördelning av
organisationsstöd ska gälla. Det innebär att det nu återigen ska finnas klara regler för hur
organisationerna får bidrag, enligt medlemsantal och enligt verksamhetens storlek.
Min Geaidnu har konsekvent hävdat att bidrag ska fördelas med det reglemente som har
beslutats. Därför har Min Geaidnus representant i Kulturrådet varit tvungen att konsekvent
reservera sig mot beslut om organisationsstöd som enbart tagits godtyckligt på politisk grund.

Sametingets beslut blev följande:
Att Sametinget i plenum skyndsamt prövar om styrelsens beslut 1997-10-14 ang. kriterier för
organisationsstödet har utformats i enlighet med de principer som antagits i plenum 1997-0225—28.
Min Geaidnu lade ett tilläggsförslag till detta som också antogs av plenum med stor majoritet.
Min Geaidnus förslag:
Att styrelsens beslut, 1997-10-14 angående kriterier för organisationsstödet inte har utformats
i enlighet med de principer som har antagits i plenum 1997-02-25—28.
Att Kulturrådet vid fördelning av organisationsmedel från år 2000 ska använda sig av
fördelningsnyckel, beslutad av Sametingets plenum 1997 02 25-28.
Att ingen annan fördelningsnyckel eller annan fördelningsmall än den av Sametingets
plenum, 1997 02 25-28 beslutade, får av Kulturrådet användas tills Sametingets plenum
beslutar annat.
Att fördelningsnyckeln, beslutad av Sametingets plenum 1997 02 25-28, av Kulturrådet
utvärderas efter ett års användning och framlägges till Sametingets plenum för ev revidering.
Den sista att satsen i Min Geaidnus förslag ströks av mötesordförande Lars Wilhelm Svonni
av någon outgrundlig anledning. Den fick därmed aldrig prövas av plenum och hade följande
lydelse:
Att om tolkningssvårigheter uppkommer vid fördelning enligt fördelningsnyckel beslutad av
Sametingets plenum, 1997 02 25-28, ska plenum ha tolkningsföreträde.

Det motiv Min Geaidnu angav var följande:
Sametingets plenum, tingets högsta beslutande organ, har i Härnösand 1997 02 25-28 beslutat
om en fördelningsnyckel - kriterier för organisationsstödet. Sametingets styrelse har 1997 10
14 beslutat om förändringar i kriterierna. Styrelsen motiverar förändringarna med att:
"styrelsen har, med det beslut som nu föreligger, gett ideella samiska organisationer möjlighet
att erhålla ett proportionellt tillräckligt stort bidrag grundat på verksamhetens omfattning och
bredd vilket bör vara mer ändamålsenligt relativt sett än bidrag baserat på medlemsantalet".
Sametingets högsta beslutande organ är Sametingets plenum. Styrelsen eller andra
underliggande organ får inte ända på beslut som är tagna av plenum oavsett vad motivet
skulle vara. Ändras förutsättningarna eller om man har förslag på förändringar så måste
ärendet åter upp till plenum. Nu finns ett plenumsbeslut på fördelningsnyckel, det är den
fördelningsnyckeln som gäller och ingenting annat, tills plenum beslutar om annat.

