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Kommunal- og distriktsdepartementet 

Retningslinjer for Faglig analysegruppe for samisk statistikk 

 

Fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 27. april 2022 

 

 

§ 1 Formål 

Formålet med Faglig analysegruppe for samisk statistikk er å styrke kunnskapsgrunnlaget for 

arbeidet med de årlige meldingene til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv, for 

det årlige budsjettsamarbeidet mellom departementer og Sametinget, samt for vurderinger og 

beslutninger i konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. 

 

 

§ 2 Mandat 

Faglig analysegruppe skal innen 30. juni hvert år legge fram en rapport til Kommunal- og 

distriktsdepartementet og Sametinget. Rapporten skal, så langt mulig, gi oversikt over og 

analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet i Norge.  

 

Hvilke temaer som skal behandles i de årlige rapportene, avgjøres i dialog mellom 

departementet, Sametinget og analysegruppen. Avgjørelser om tematisk innhold skal tas med 

nødvendig tidsmargin til fristen for ferdig arbeid. Hver rapport skal inneholde noen faste 

tidsserier som gjør det mulige å sammenligne utvikling over tid, jf. rapportenes kapittel 

Samiske tall. Dersom analysegruppen anser flere temaer som aktuelle, står de fritt til å 

behandle disse innenfor de økonomiske og tidsmessige rammene for rapporten.   

 

Ved behov kan departementet og Sametinget be analysegruppen om utfyllende vurderinger 

eller nærmere bearbeidelse av gitte deler av materiale som er anvendt i rapporten(e). 

 

Analysegruppen har ansvaret for å fremskaffe nødvendige data og informasjon for 

utarbeidelse av rapporten. Analysegruppen etablerer selv kontakt og samarbeid med relevante 

miljøer og institusjoner for innhenting av faglige bidrag til rapporten. Faglige bidrag 

godtgjøres særskilt etter nærmere avtale. Dette gjelder også eventuelle bidrag forfattet av 

analysegruppens medlemmer. 

 

Rapportens utgangspunkt skal være foreliggende statistikk og/eller data og informasjon fra 

foreliggende evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid.  Innenfor de økonomiske og 

tidsmessige rammene for rapporten kan det ved behov innhentes ny statistikk og/eller nytt 

kunnskapsgrunnlag fra aktuelle miljøer og institusjoner. Analysegruppen kan påpeke mangel 

på kilde- og kunnskapsgrunnlag og behov for utvikling av statistikk om temaer gruppen anser 

som relevante.  

 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk er faglig uavhengig. Analysegruppen kan drøfte og 

formidle sine funn gjennom faglige artikler og kronikker. Analysegruppen kan også innenfor 

de gitte økonomiske rammer invitere til og delta i faglige konferanser, seminarer og lignende. 
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§ 3 Sammensetning og funksjonstid 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk består av fem medlemmer. Samisk høgskole, UiT 

Norges arktiske universitet, Nord universitet og Statistisk sentralbyrå oppnevner ett medlem 

hver. I tillegg oppnevnes ett medlem av en femte relevant institusjon som utpekes hvert fjerde 

år av departementet og Sametinget i fellesskap.  

 

Hver institusjon utnevner selv sin representant og en vara for denne. Normal funksjonstid er 

fire år.  

 

Leder og nestleder går på omgang mellom Samisk høgskole, UiT Norges arktiske universitet, 

Nord universitet og velges av analysegruppen selv for 2 år av gangen.  

 

 

§ 4 Sekretariat 

Kommunal- og distriktsdepartementet etablerer i samråd med Sametinget et sekretariat for 

analysegruppen. Sekretariatet skal ha ansvar for praktisk tilrettelegging og oppfølging av 

analysegruppens arbeid. 

 

Analysegruppens leder og sekretariatet skal i fellesskap forberede analysegruppens møter og 

eventuell øvrig virksomhet. Analysegruppens leder har det overordnede ansvaret for 

forberedelser og oppfølging av faglig arbeid, mens sekretariatet har ansvaret for den praktiske 

gjennomføringen. 

 

En egen avtale om sekretariatsfunksjonen regulerer sekretariatets oppgaver.   

 

 

§ 5 Finansiering 

Kommunal- og distriktsdepartementet finansierer analysegruppens virksomhet. Virksomheten 

gjennomføres innenfor årlig tildelt budsjettramme. Analysegruppens medlemmer skal ha 

dekket reiser og opphold etter statens reiseregulativ og godtgjøringer for møtedeltakelse etter 

satser for statlige utvalg. 

 

 

§ 6 Ikrafttredelse 

Retningslinjene trer i kraft straks. 

  

 


