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Fagutvalgets funksjjon, størrelse, arbeid og mandat - notat til møte
den 05.01.12 med duodjiorganisasjonene
I referat fra dagsmøte i duodjiforhandlingene den 15.09.11 heter det at partene ble enige om å
vurdere fagutvalgets mandat og sammensetning. Det heter videre at dette arbeidet skal skje i
samarbeid med duodjiorganisasjonene, og må være ferdigstilt i løpet av oktober 2011.
Fagutvalgets funksjon og størrelse

Fagutvalg består i 2011 av fem personer. Opprinnelig var det tre personer, men utvalget ble utvidet i
2007. Bakgrunn for utvidelsen var missnøye med det lave antallet i utvalget. Fagutvalget innehar og
har hatt duodjifaglig kompetanse. Organisasjonene har vekslet hvert tredje år med å ha flertall i
utvalget. Organisasjonstilhørighet skal ikke ha betydning for utfall av søknad om registrering i
duodjiregisteret – det er blant annet duodjifaglige vurderinger som skal legges til grunn.
Ordningen med fagutvalg har til tider skapt utfordringer med å samle alle til møte. Det i seg sjøl er
ikke et avgjørende argument for å avvikle et slikt utvalg. Det vi må vurdere om dens misjon og om
håndteringen av søknader om driftstilskudd og velferdsordninger kan gjøres på en enklere måte uten
at kvaliteten av behandlingen blir dårligere.
Etter vår vurdering kan fagutvalget avvikles uten at det skaper større problemer for vurderingen av
søknader om driftstilskudd. Ulempen er at duodjinæringen ikke vil kunne ha noen befatning med
selve søknadsprosedyren. Vilkår og kriterier for bruken av midler kan imidlertid skje ved de årlige
forhandlingene der organisasjonene deltar. Med ei omforent liste over hvilke duodjiprodukter som
kan godkjennes vil det være en overkommelig oppgave for Sametingets administrasjon å foreta en slik
vurdering. De andre kriteriene som etnisitet, omsetning og vurdering av kompetanse vil Sametingets
administrasjon ta seg av.
Om fagutvalget ikke avvikles kan utvalget reduseres fra fem til tre medlemmer. Etter vår vurdering vil
en slik reduksjon ikke forringe kvaliteten av det arbeidet som utvalget skal utføre. Vurderingen fra tre
fagpersoner vil ha like stor verdi som fra fem personer. Et lite utvalg er dessuten enklere å innkalle
sammen, enn et større utvalg. I dag er det 75 som er registrert i duodjiregisteret, og vi antar at det ikke
vil komme mange nye søkere framover. Vi må vurdere om alle må søke sine duodjiprodukter
godkjent på nytt igjen når definisjon av duodjiproduktene er klarere enn det er i dag.
Fagutvalgets arbeid

Fagutvalget har ikke fått definert mandat. Avtalepartene har vel innsett det at utvalget må ha en slik
definisjon slik at alle er innforstått med dets misjon og avgrensninger.
Fagutvalget har hittil godkjent nye søkere til duodjiregisteret og nye produkter som kan danne
grunnlag for å registrere seg i registeret. Ved opptak i duodjiregisteret har vedkommende vært
kvalifisert til å søke om driftstilskudd til duodji og til velferdsordninger.

Forhandlingspartene ble enige den 15.09.11 om en ny næringsavtale for 2012. Om driftstilskudd heter
det følgende:
“Grunnlaget for ordningen er egenprodusert duodji.
Målgruppen er duodjiutøvere som er registrert i duodjiregisteret. Følgende beregningsregler gjelder for driftstilskudd:
•

Enkeltpersonsforetak: Det kan gis inntil 40 % tilskudd av godkjent egenprodusert duodji. Maksimalt tilskudd er
kr 150 000. I prøveperioden fram til 2012 vil søkere registrert utenfor Finnmark kunne oppnå inntil 50 %
tilskudd og maksimalt kr. 150.000.

•

Aksjeselskaper: Det kan gis inntil 40 % tilskudd av godkjent egenprodusert duodji. Maksimalt tilskudd er kr
100 000. Øvre omsetningsgrense for aksjeselskaper er kr. 3 000 000.



Hvis søknadssummen overstiger rammen på 3,6 mill kr. reduseres først maksimumsbeløpet til kr 130.000 for
enkeltpersonsforetak og til kr 80.000 for aksjeselskaper. Deretter reduseres maksimalprosentsats til
søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd.

Eiere i aksjeselskaper skal oppfylle de samme kravene til duodjiregisteret som enkeltpersonsforetak. Det gjelder i
forhold til kompetanse, kriteriene for å stå i Sametingets valgmanntall og godkjenning av produktene. Det forutsettes at
ansatte i aksjeselskaper har duodjifaglig kompetanse
Kriterier for å oppnå driftstilskudd er som følger:
 at søker må oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å være innført i
manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
 å ha et enkeltpersonsforetak eller være et aksjeselskap og være innført i merverdiavgiftsmanntallet
 omsetting av egenprodusert duodji basert på samisk kultur og tradisjoner på minimum kr 50.000 eks. mva.
 dokumentasjon ved egenerklæring om realkompetanse og/eller dokumentasjon av formell - kompetanse i
samisk duodji
 søkere som mottar driftstilskudd er pliktig til å gi nødvendige opplysninger i forbindelse med utarbeidelse med
økonomisk rapport
Virksomheter eller foretak som mottar driftstilskudd over andre poster i Sametingets budsjett så som duodjiutsalg,
samiske møteplasser er ikke støtteberettiget over denne ordningen. Dette gjelder også eiere av aksjeselskaper og ansatte i
aksjeselskaper. Disse kan heller ikke søke driftstilskudd med andre organisasjonsformer over denne posten.
I 2012 skal minst 10 utøvere skal plukkes ut for kontroll.
Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette nødvendige kontroller.
Nærmere retningslinjer, inklusive kontroll- og sanksjonsordninger, kan fastsettes av Sametinget i samråd med
duodjiorganisasjonene.”
Fagutvalget har hittil vurdert de fem kulepunktene som omhandler kriterier. Fastsetting av mandat må
ta utgangspunkt i de fem kulepunktene som gjelder i dag. Dokumentasjon på egen produsert duodji
er basert på en søknad med en enkel beskrivelse av produktet. Søkerne skal i tillegg beskrive hvilke
materialer som brukes i produksjonen. Det er ikke krav om bilder, tegninger, illustrasjoner eller
liknende. Fagutvalget har heller ikke fått forelagt seg framvisning av noen varedokumentasjon.
Fagutvalget har ikke vurdert graden av maskinell bearbeiding. Hvordan fagutvalget skal jobbe
avhenger av hvor presis definisjonen skal være. Per i dag er beskrivelsen av produktene generell og
det er skapt en antatt felles forståelse av hva som er duodji og hva som ikke er det.
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Fagutvalget kan fortsatt behandle søknader uten å måtte reise til den enkelte bedrift for å vurdere
produktene. Med dagens regelverk vil det være forsvarlig å få tilsendt en verbal beskrivelse av
produktene slik som i dag. Ved tvils tilfeller kan fagutvalget be om ytterligere dokumentasjon for
eksempel bilder eller annet.
Forslag til mandat for fagutvalget

Fagutvalgets mandat vil være å vurdere opptak av nye søkere til duodjiregisteret og nye
duodjiprodukter som kan danne grunnlag for å registrere seg i registeret. Fagutvalget skal vurdere
blant annet følgende:





at søker må oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å
være innført i manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
at søker må ha et enkeltpersonsforetak eller være et aksjeselskap og være innført i
merverdiavgiftsmanntallet
at søker har en omsetting av egenprodusert duodji basert på samisk kultur og tradisjoner på
minimum kr 50.000 eks. mva.
at søkere kan dokumentere ved egenerklæring om realkompetanse og/eller dokumentere
formell kompetanse i samisk duodji

Som grunnlag for søknad om opptak i registeret og opptak av nye duodjiprodukter skal søkerne
beskrive produktene, materialbruken og graden av maskinell behandling. Ved tvils tilfeller kan
fagutvalget be om ytterligere dokumentasjon for eksempel bilder, illustrasjoner eller annen
dokumentasjon.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen
John Osvald Grønmo
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver
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