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Regeringskansliets romska referensgrupp
Bakgrund

Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får
möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för
nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap,
kompetens och erfarenheter är också centralt för att nå framgång i
arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.
Sedan 2000 anordnas samråd då ansvarigt statsråd träffar de nationella
minoriteterna. Numera sker detta en gång per år i stormöten då alla
minoritetsgrupper träffas, och en gång per år anordnas möten med var
minoritetsgrupp för sig. Vid mötena diskuteras hela politiken för
nationella minoriteter.
I strategin för romsk inkludering anges att romsk delaktighet och
romskt inflytande genomgående ska säkerställas i arbetet. Bland annat
nämns att de fortsatta formerna för Regeringskansliets samråd kommer
att diskuteras vidare och utföras tillsammans med den romska gruppen.
Regeringskansliet har därför anordnat två dialogmöten med romska
företrädare. Utifrån resultatet av diskussionerna har Regeringskansliet
för avsikt att bilda en romsk referensgrupp.
Syfte

Regeringskansliets dialogmöten med referensgruppen ska bidra till
romsk delaktighet och inflytande i arbetet med strategin för romsk
inkludering. Syftet är att diskutera hur regeringen kan utveckla och
förbättra styrning och insatser i strategin.
Mötesformer

Kulturdepartementet anordnar varje år ett till två dialogmöten med
referensgruppen. Dialogmötena som är på tjänstemannanivå är ett
heldagsmöte. De samrådsmöten som anordnas då
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statsrådet träffar de nationella minoriteterna kvarstår i sin nuvarande
form.
Vid behov anordnas på tjänstemannanivå även möten vid andra
tidpunkter på året för dialog om mer specifika frågor (t.ex. hälsa,
utbildning eller insatser för kvinnor). Då kan andra deltagare, både
romska och icke-romska experter, delta.
Dagen innan ett dialogmöte finns möjlighet till ett förmöte med de
från referensgruppen som vill delta. Förmötet arrangeras av
deltagarna själva men Regeringskansliet bidrar med lokal för mötet.
Vid dialogmöten med referensgruppen diskuteras främst åtgärder
inom regeringens strategi för romsk inkludering. En stående punkt
på agendan är pilotverksamheten i de fem pilotkommuner som
utsetts av regeringen för att arbeta särskilt med romsk inkludering.
Vid mötet används Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport om hur
pilotverksamheten har genomförts det senaste året. Övriga delar i
strategin för romsk inkludering diskuteras också, till exempel olika
nationella uppdrag till myndigheter.
Både Kulturdepartementet och referensgruppens deltagare kan bidra
till agendan, till exempel genom att skicka in förslag till frågor för
diskussion.
Referensgruppens uppdrag

Deltagarna i referensgruppen ska genom sin kunskap, kompetens
eller erfarenhet bidra till att utveckla regeringens strategi för romsk
inkludering. Detta innebär bl.a. att:
•
•
•

identifiera behov som finns hos den romska gruppen
ge förslag på insatser eller bidra med synpunkter på förslag till
insatser för den romska gruppen
utvärdera genomförda insatser för den romska gruppen, bl.a.
utifrån Länsstyrelsen i Stockholms läns rapportering

Referensgruppens sammansättning

Referensgruppen ska bestå av 20 romska företrädare som utses för tre
år i taget. Vid dialogmöten med referensgruppen deltar även berörda
handläggare vid Regeringskansliet.
Kriterier för urval:
Deltagaren förväntas:
• genom sin kunskap, kompetens eller erfarenhet kunna bidra
till att utveckla regeringens minoritetspolitik
• kunna delta i minst ett heldagsmöte per år
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•
•
•
•
•

förbereda sig inför dialogmöten, t.ex. genom att läsa utskickat
underlag eller bidra med förslag till mötesagendan
kunna arbeta i dialog med övriga deltagare
ha förmåga att lyssna in behov och synpunkter som finns
inom den romska gruppen
vid behov hjälpa till med att identifiera andra romska
företrädare med särskild sakkunskap
verka för att sprida information från dialogmötena

Kriterier för sammansättning:
1. I första hand: Äldre/yngre, kvinnor/män och olika romska
grupper ska vara representerade.
2. I andra hand: Fördelning av deltagare ska i möjligaste mån
vara; representanter för organisationer (1/3), sakkunniga (1/3)
och övriga berörda romer (1/3).
Arvodering

Deltagarna i referensgruppen får arvode för sitt deltagande i
referensgruppen i likhet med ledamöter i statliga kommittéer, vilket
innebär ett dagarvode med 350 kr per sammanträdesdag. Dagarvode
får bara den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns
särskilda skäl för något annat. Deltagarna får även ersättning för resa
till och från mötena.

