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TILDELINGSBREV 2017 - SAMETINGET 

1. INNLEDNING 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildeler i dette tildelingsbrevet 

Sametinget de omtalte bevilgninger i 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for Helse- og 

omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, jf . Innst. 9 S (2016–2017), Innst. 11 S (2016–2017), 

Innst. 12 S (2016–2017) Innst. 14 S (2016–2017) og Innst. 16 S (2016–2017).  

 

Utenriksdepartementet og Riksantikvaren vil oversende egne tildelingsbrev på 

tilskuddsmidler til Sametinget. 

 

I tillegg gjelder føringene gitt i Reglementet for Sametingets økonomiforvaltning 

fastsatt 30. juni 2014. 

  

Vi ber Sametinget å ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

 

2. UTFORDRINGER OG MÅL FOR 2017 

Sametinget er etablert gjennom sameloven for å etterleve Grunnloven § 108. 

Sametinget er et folkevalgt organ. Statsrådene er derfor ikke ansvarlige for Sametingets 

politiske virksomhet eller de politiske vedtakene Sametinget gjør på de ulike områdene. 

Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 

9730 KARASJOK 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 17/190-2 11.01.2017 
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Statsrådene har likevel et konstitusjonelt ansvar når det gjelder bevilgninger gitt over 

statsbudsjettet.  

 

Sametingets arbeidsområder er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører 

den samiske folkegruppen. Sametinget kan av eget tiltak ta opp og avgi uttalelse om alle 

saker innenfor sitt arbeidsområde. Det kan av eget tiltak også legge fram saker for 

offentlige myndigheter og private institusjoner.  

 

Sametinget er gitt økt ansvar og selvstendighet i budsjettsammenheng, jf. St.prp. nr. 1 

Tillegg nr. 5 (1998–1999) og Stortingets vedtak av 8. desember 1998.  

 

Sametinget fordeler bevilgningene etter egne prioriteringer, men i tråd med de føringer 

som er lagt i Stortingets budsjettvedtak og innstillinger, jf. pkt. 1.  

 

3. BUDSJETTILDELINGER 

3.1 Bevilgninger over 50-poster 

Under følger en oversikt over Stortingets bevilgninger som stilles til Sametingets 

disposisjon på 50-poster samt en nærmere omtale av formål og den enkelte tildeling. 

 

Følgende bevilgninger stilles til Sametingets disposisjon over 50-poster i 2017:  

 

 

Utgiftskapitler i statsbudsjettet       [tall i kroner] 

Kap.  Post Betegnelse Budsjett 2017 

223 50 Tilskudd til Sametinget 42 592 000 

231 

325 

560 

50 

53 

50 

Tilskudd til samiske barnehagetilbud 

Sametinget 

Sametinget 

         16 565 000 

81 900 000 

       301 897 000 

560 54 Samefolkets fond   5 420 000 

762 50 Samisk helse            5 564 000 

854 50 Forskning og utvikling                                                    1 000 000 

1429 50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid   3 551 000 

Sum          458 489 000 

3.1.1 Kapittel 223 Sametinget  

Post 50 Tilskudd til Sametinget  

 

Tildeling og formål 

Det er bevilget 42,6 mill. kroner til Sametinget for 2017 til finansiering av 
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utdanningsformål, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. Bevilgningen 

vil bli utbetalt fra Utdanningsdirektoratet i første kvartal 2017.  

 

Formålet med bevilgningen er å bidra til Sametingets finansiering av arbeid med 

grunnopplæring, inkludert læreplanarbeid og læreplanutvikling, utvikling og 

produksjon av læremidler for samiske elever, herunder spesialpedagogiske læremidler, 

samt tilskudd til råd og veiledning om samisk opplæring. Det er et høyt prioritert mål 

for tilskuddet at de samiske elevene skal få raskere og bedre tilgang til læremidler på 

sitt eget språk. 

 

3.1.2 Kapittel 231 Barnehager 

Post 50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud  

 

Tildeling og formål 

Det er bevilget 16,6 mill. kroner til Sametinget for 2017 til samiske barnehagetilbud. 

Bevilgningen vil bli utbetalt fra Utdanningsdirektoratet i første kvartal 2017. Sametinget 

har ansvar for å forvalte bevilgningen i henhold til fastsatte retningslinjer, slik at det 

bidrar til å oppfylle de målene som er nedfelt i Prop. 1 S (2016–2017) fra 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Formålet med bevilgningen er å legge til rette for at barn som ønsker det skal få 

beholde, styrke og utvikle sitt samiske språk og sin kultur i barnehagen. Det kan gis 

tilskudd til samiske barnehager, norske barnehager med samiske avdelinger og 

barnehager med tilbud om samisk språkopplæring, og midler til informasjons-, 

veilednings- og utviklingsarbeid. 

 

3.1.3 Kapittel 325 Allmenne kulturformål 

Post 53 Sametinget   

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 81,9 mill. kroner til Sametinget til kulturformål for 2017, jf. Prop. 1 S 

(2016–2017) for Kulturdepartementet og Innst. 14 S (2016–2017). Bevilgningen vil bli 

overført kvartalsvis i like store deler.  

 

Formålet med bevilgningen er å legge til rette for et levende og mangfoldig samisk 

kunst- og kulturliv av god kvalitet, som er tilgjengelig for alle.  
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3.1.4 Kapittel 560 Sametinget  

Post 50 Sametinget  

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 301,9 mill. kroner til Sametingets grunnbevilgning for 2017, jf. Prop. 1 S 

(2016–2017) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2016–

2017). Det er en økning på ca. 22,2 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2016. 

Bevilgningen utbetales kvartalsvis i like store deler.  

 

Formålet med grunnbevilgningen er bl.a. å dekke drift av Sametinget (både politisk og 

administrativt) og tospråklighetsmidler til kommunene. Økningen fra 2016 til 2017 

skyldes i hovedsak følgende forhold:  

 

Fra 1. januar 2017 endres budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering av 

pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK). Formålet med endringen er å bidra til 

at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene 

synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap. Kravene til budsjettering og 

regnskapsføringen framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118. I korte trekk 

innebærer endringen at virksomheten skal innbetale en pensjonspremie til SPK som 

består av en arbeidsgiverandel på tolv prosent og medlemsandelen på to prosent. Det 

skal også beregnes arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen. 

 

Det er gjort en engangsberegning per virksomhet basert på tall fra 2015 og 2016, justert 

for forventet lønnsvekst i 2017. Sametingets driftsbudsjetter økes i 2017 derfor med 11,2 

mill.  for å dekke denne utgiften. Sametinget må framover håndtere økninger i 

pensjonskostnader ved lønnsglidning innenfor gjeldende budsjettrammer.  

 

Virksomheten vil få tilsendt faktura fra SPK for innbetaling av pensjonspremien seks 

ganger i året. 

 

Bevilgningen er økt med 3,2 mill. kroner til å dekke Sametingets merkostnader til 

gjennomføring av sametingsvalget i 2017. 

 

Bevilgningen er videre økt med til sammen 2,4 mill. kroner fra tiltak som i 2016 er 

nyttet til forskning i forbindelse med sametingsvalget og til arbeidet med 

tradisjonskunnskap. 
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Kapittel 560 Sametinget  

 

Post 54 Samefolkets fond  

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 5,4 mill. kroner til Samefolket fond for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2016–2017).  

 

Formålet med bevilgningen er å styrke og bidra til revitalisering av samisk språk og 

samisk kultur. Sametinget forvalter bevilgningen og fastsetter nærmere retningslinjer 

og prioriteringer for forvaltningen av tilskuddsmidlene i samsvar med forutsetningene 

for ordningen. Midlene skal ikke brukes til individuelle erstatninger.  

 

Sametinget skal føre regnskap over bruken av midlene og rapportere om bruken i 

Sametingets årsmelding. Dette innebærer at Sametinget skal omtale resultatene og 

bruken av midlene i årsrapporten og gi en nærmere spesifikasjon i form av noter til 

årsregnskapet.  

 

Bevilgningen vil bli utbetalt 1. kvartal 2017. 

 

3.1.5 Kapittel 762 Primærhelsetjeneste 

Post 50 Samisk helse  

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 5,6 mill. kroner til Sametingets arbeid med samisk helse i 2017, jf. Prop. 

1 S (2016–2017) for Helse- og omsorgsdepartementet og Innst. 11 S (2016–2017).  

 

Formålet med bevilgningen er å bidra til bedre helse og likeverdige helse- og 

omsorgstjenester til den samiske befolkning. Dette skjer bl.a. gjennom utvikling av 

Sametingets helsepolitiske innspill til sentrale myndigheter, dialog med 

helseforetakene og saksbehandling i forbindelse med tildeling av prosjektmidler til 

samiske helseformål og administrasjon av tilskuddsordningen.  

 

3.1.6 Kapittel 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet  

Post 50 Forsking og utvikling  

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 1 mill. kroner til Sametinget til barnevern for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–

2017) for Barne- og likestillingsdepartementet. 

 

Formålet med bevilgningen er Sametingets arbeid med barnevern.  
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3.1.7  Kapittel 1429 Riksantikvaren  

Post 50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid  

 

Tildeling og formål  

Det er bevilget 3,6 mill. kroner til Sametinget til samisk kulturminnevernarbeid for 

2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for Klima- og miljøverndepartementet og Innst. 9 S 

(2016–2017).  

 

Bevilgningen skal komme i tillegg til de ordinære bevilgningene til kulturminneformål  

fra kap. 1429. Tilskuddet vil i sin helhet bli utbetalt av Riksantikvaren til Sametinget i 

løpet av februar 2017.  

 

Formålet med bevilgningen er å ivareta de overordnede kulturminnefaglige hensyn i 

arbeidet med samiske kulturminner og kulturmiljøer. Midlene skal i hovedsak nyttes til  

større vedlikeholds- og restaureringsarbeid og til skjøtsel, sikring, istandsetting og 

formidling, etter søknad til Sametinget. 

 

3.2 Bevilgninger gitt over andre poster  

I tillegg vil det bli gitt bevilgning til Sametinget over følgende kapitler og poster i 

statsbudsjettet:  

3.2.1 Kapittel 118 Nordområdetiltak mv. post 70 Nordområdetiltak og 

prosjektsamarbeid med Russland og kapittel 163 Nødhjelp, humanitær 

bistand og menneskerettigheter, post 72 Menneskerettigheter  

Sametinget og Utenriksdepartementet har inngått en avtale om støtte til Sametingets 

internasjonale arbeid, som gjelder for perioden 2015–2017.  Formålet er å styrke 

Sametingets forutsetninger til å fremme urfolkssaker i regionale og internasjonale fora 

for urfolksspørsmål. Tilskuddet skal støtte Sametingets internasjonale arbeid for å utbre 

kunnskap om og styrke beskyttelsen av urfolksrettigheter, gjennom arbeid for styrking 

av det internasjonale normverket og staters overholdelse av dette. Tilskuddet skal også 

bidra til å styrke urfolks deltakelse i Arktisk råd og internasjonalt samarbeid i 

nordområdene på områder der urfolks interesser er særlig berørt.  

 

Tilskuddet gis over både kap. 118 post 70 og kap. 163 post 72. 

 

3.2.2 Kapittel 1429 Riksantikvaren  

Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, og kulturmiljø og kulturlandskap   

 

Sametinget vil bli tildelt 2,2 mill. kroner som skal øremerkes sikring og istandsetting av 

samiske bygninger. Midlene fra post 71 vil bli utbetalt av Riksantikvaren på anmodning 
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fra Sametinget. Riksantikvaren vil i eget brev gi nærmere føringer for bruken av 

tilskuddet. 

 

4. FULLMAKTER 

4.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret 

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3 og jf. 

Bevilgningsreglementets § 6 annet ledd. 

 

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

5.1 Årsrapport og årsregnskap  

Ifølge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Regjeringen vil legge 

fram Sametingets årsmelding for Stortinget.  

 

Sametingets årsmelding skal utarbeides i henhold til Bestemmelser om økonomistyring 

i staten og tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet samt de krav som følger av 

Reglement for Sametingets økonomiforvaltning pkt. 3.3 og 3.4.  

 

Sametinget bes om å oversende årsmeldingen med årsregnskap til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, straks den er behandlet i Sametingets plenum og senest 

15. mars 2018. Sametinget bes offentliggjøre årsmeldingen på sine nettsider innen 

samme tidsfrist.  

 

Departementet ber om at Sametinget i del III i årsrapporten for 2017 redegjør for  

bruken av de tildelte midlene, hvilke resultater som er oppnådd, og om tilstanden på det 

enkelte området. 

 

Sametingets årsrapport for 2017 vil bli benyttet av de enkelte departementene i arbeidet 

med å utforme rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for 2019. 

Omtalen bør derfor være sortert etter det kapittel og den post/departementsområde 

midlene er bevilget på.  

 

5.2 Fast dialog mellom Sametinget og departementene  

Administrativ dialog  

Som fast praksis blir det avholdt administrative dialogmøter mellom Sametinget og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet en gang i halvåret.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, i dialog med Sametinget, avtale 

nærmere tidspunkt og sted for gjennomføringen av disse administrative møtene.  

De fleste departementer har avtalt faste dialogmøter med Sametinget. Praksisen med at 

møter avtales bilateralt, videreføres også i 2018.  

 

Det er også innført fast praksis med et møte på høsten med deltakelse fra berørte 

departementer og mulig deltakelse fra Sametinget hvor Faglig analysegruppe for 

samisk statistikk legger fram den årlige rapporten Samiske tall forteller.  

 

Politisk dialog  

I henhold til pkt. 5 i prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og 

Sametinget, fastsatt 11. mai 2005, avholdes det også faste halvårlige politiske møter 

mellom statsråden for samiske saker og sametingspresidenten. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vil i dialog med Sametinget avtale nærmere tidspunkt og 

sted for gjennomføringen av de halvårlige politiske møtene. 

 

6. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Som nettobudsjettert virksomhet må Sametinget dekke opp eventuelle overskridelser 

av budsjettet i 2017 og kan overføre eventuelt mindreforbruk til 2018. 

Sametinget har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at man kan oppnå 

formålene og målene med bevilgningene samt sørge for effektivt ressursbruk. jf. 

Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten pkt. 2.2. 

 

Departementet forutsetter at Sametinget rapporterer om vesentlige endringer i 

budsjettforutsetningene umiddelbart. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Olav Megard (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Hans Erik Børresen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Kopi til:  
 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8036 Dep 0030  OSLO 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030  OSLO 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 0030  OSLO 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030  OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032  OSLO 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 

 

 

 

 

Vedlegg 1 Kalender for 2017 

 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Posteringer kapitalregnskapet inklusive Sametingets 

aksjeinteresser 

25.01.2017 

Mars Årsmelding for 2015 m/vedlegg 

 

15.03.2017 

Mai Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og 

KMD 

Avklares  

nærmere 

Juni Politisk dialogmøte Avklares 

nærmere 

November Oversendelse til departementet av budsjettforslag for 

2017 

1.11.17 

 Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og 

KMD 

Avklares  

nærmere 

Desember Politisk dialogmøte Avklares 

nærmere 
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