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TILDELINGSBREV 2019 – SAMETINGET
1. INNLEDNING
I dette tildelingsbrevet blir Sametinget tildelt en bevilgning på 497 069 000 kroner på
kap. 560, post 50 i 2019.
Bevilgningen inkluderer midler som tidligere ble tildelt over Kunnskapsdepartementet,
Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjetter, jf. Prop. 1 S (2018–2019) og
Innst. 16 S (2018–2019).
I tillegg vil det bli tildelt midler til Sametinget over Riksantikvarens budsjett.
Riksantikvaren vil i et eget brev stille disse midlene til disposisjon for Sametinget.
Vi ber Sametinget ta opp eventuelle uklarheter i tildelingsbrevet så snart som mulig.
2. SAMETINGETS HANDLINGSROM OG ANSVAR I 2019
Sametinget er etablert gjennom sameloven for å etterleve Grunnloven § 108.

Postadresse
Postboks 8004 Dep
NO-N-0030 OSLO
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Same- og minoritetspolitisk
avdeling

Saksbehandler

Som folkevalgt organ er Sametinget ikke et organ underordnet regjeringen, og
regjeringen har derfor som utgangspunkt ikke konstitusjonelt ansvar for Sametingets
virksomhet.
Regjeringen har imidlertid et konstitusjonelt ansvar for bruk av budsjettmidler bevilget
over kap. 560, post 50. Ansvaret innebærer at kommunal- og moderniseringsministeren,
på et overordnet nivå, skal følge opp at midlene blir brukt i samsvar med fastsatt
økonomiregelverk og Stortingets bevilgningsvedtak.
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. Stortinget
bekrefter unntaket hvert år gjennom nettobevilgninger på 50-poster.
Sametinget fordeler bevilgningene etter egne prioriteringer, men i tråd med de føringer
som er lagt i Stortingets budsjettvedtak og innstillinger, jf. pkt. 1.
2.1 Inkluderingsdugnaden
Sametinget skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad,
og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for
dugnaden.
Sametinget skal i årsrapporten redegjøre for hvordan virksomhetens
rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %-målet og de øvrige målene for
inkluderingsdugnaden. Har Sametinget hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal
andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten.
Har Sametinget færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke
rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. I slike tilfeller kan
det være aktuelt å ha en lengre måleperiode enn ett år før måltallet rapporteres.
I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for
dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og
hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.
2.2 Motvirke arbeidslivskriminalitet
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar
for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran
i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Sametinget skal ved tildeling av oppdrag
og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler.
Sametinget skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte
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kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette
hensynet.
2.3 Inntak av lærlinger
Regjeringen er ambisiøse på offentlige virksomheters vegne med tanke på inntak av
lærlinger. Offentlige virksomheter oppfordres derfor til å knytte til seg lærlinger og på
sikt vurdere om antall lærlinger kan økes og om det også kan tilbys opplæring i nye
lærefag.
Opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor kan bistå i rekrutteringen
av lærlinger.
3. BUDSJETTILDELINGER
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Sametinget følgende utgifter i 2019:
Utgifter
Kap. 560 Samiske formål
Post
Betegnelse
50
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Sum kap. 560

[tall i kroner]
Budsjett 2019
497 069 000
497 069 000

Bevilgningen på kap. 560, post 50 utgjør hovedbevilgningen til Sametinget, og
finansierer Sametingets arbeid med tiltak som styrker samiske språk, kultur og
samfunnsliv. Under pkt. 3.1 og 3.2 omtales budsjettendringer på posten i 2019.
Bevilgningen utbetales kvartalsvis i like store deler.
3.1 Ny budsjettordning for Sametinget
Departementene og Sametinget er enige om en ny budsjettordning for Sametinget fra
2019. På denne bakgrunn er bevilgningen på posten økt med 166,8 mill. kroner i 2019.
Økningen omfatter følgende bevilgninger som er overført fra andre departementer:


385 000 kroner fra Utenriksdepartementets kap. 118, post 70. Tilskudd for å
styrke urfolks deltakelse i Arktisk råd og internasjonalt samarbeid i
nordområdene der urfolks interesser er særlig berørt.



47,87 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementets kap. 223, post 50. Tilskudd til
utdanningsformål i Sametinget, inkludert utvikling og produksjon av ordinære
og tilrettelagde læremiddel på samiske språk, arbeid med samiske læreplaner og
råd og veiledning om samisk opplæring.



22,65 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementets kap. 231, post 50. Tilskudd til
samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med
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tilbud om samisk språkopplæring, samt utviklingsarbeid og prosjekter i
barnehagene.


85,7 mill. kroner fra Kulturdepartementets kap. 325, post 53. Tilskudd til
Sametingets arbeid for å nå sitt hovedmål på kulturfeltet: et levende og
mangfoldig samisk kunst- og kulturliv av god kvalitet, som er tilgjengelig for alle.



5,592 mill. kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets kap. 762, post 50.
Tilskudd til 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.



1 mill. kroner fra Barne- og likestillingsdepartementets kap. 854, post 50.
Tilskudd for å videreføre og styrke Sametingets virksomhet på
barnevernsområdet.



3,599 mill. kroner fra Klima- og miljødepartementets kap. 1429, post 50. Tilskudd
til Sametingets arbeid med å sette i stand og synliggjøre samiske kulturminner
og kulturmiljø i tråd med overordnede kulturminnefaglige hensyn, herunder
større vedlikeholds- og restaureringsarbeid og skjøtsel, sikring, istandsetting og
formidling.

I tillegg er det overført 5,727 mill. kroner fra kap. 560, post 54 til tilskudd til tiltak som
skal styrke og bidra til revitalisering av samisk språk og samisk kultur.
Til sammen er det overført 172,5 mill. kroner til kap. 560, post 50 som følge av den nye
budsjettordningen for Sametinget.
3.2 Andre budsjettendringer
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble bevilgningen på kap. 560, post
50 økt med 2 mill. kroner for å legge til rette for tospråklig forvaltning i Røros
kommune og Trøndelag fylkeskommune. Til helårsvirkningen i 2019 er bevilgningen
økt med 4 mill. kroner.
For å legge bedre til rette for Sametingets arbeid med det internasjonale
urfolksspråkåret 2019 er det lagt inn en ettårig økning av kap. 560, post 50 på 1,1 mill.
kroner.

Side 4

3.3 Bevilgninger gitt over andre poster
Kap. 1429 Riksantikvaren
Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kan overføres
Over Riksantikvarens budsjett er det videreført en øremerking med inntil 6 mill. kroner
for å styrke oppfølgingen av arbeidet med bevaring av automatisk fredede samiske
bygninger innenfor Bevaringsprogrammet for automatisk fredete bygninger.
Midlene vil bli utbetalt av Riksantikvaren på anmodning fra Sametinget. Riksantikvaren
vil gi nærmere føringer for bruken av tilskuddet.
4. FULLMAKTER
Sametinget får delegert de fullmaktene som framgår under for budsjettåret 2019.
Sametinget er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet
henviser til.
4.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret]
Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 pkt. 2.3.

5. RAPPORTERING
5.1 Årsrapport og årsregnskap
Ifølge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Regjeringen vil legge
fram Sametingets årsmelding for Stortinget.
Sametingets årsmelding og årsregnskap 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. 3.1.4 og 3.1.5.
Sametinget bes om å oversende årsmeldingen med årsregnskap til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, straks den er behandlet i Sametingets plenum og senest
15. mars 2020. Sametinget bes offentliggjøre årsmeldingen på sine nettsider innen
samme tidsfrist.
Departementet ber om at Sametinget i del III i årsmelding for 2019 redegjør for bruken
av de tildelte midlene, hvilke resultater som er oppnådd, og om tilstanden på det
enkelte området.
Videre skal Sametinget arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og
hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
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orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi gjør oppmerksom på at
redegjørelsesplikten etter ny § 26a i likestillingsloven og krav i virksomhets- og
økonomiinstruksens pkt. 3.2.1 om tilstandsrapportering for likestilling og mangfold er
under endring. Sametinget skal rapportere iht. oppdatert veiledning når den foreligger.
I rapportering av antall årsverk skal DFØs definisjon brukes. Dette gjelder både
rapporteringen for 2018 og 2019. Sametinget må i årsregnskapet angi hvilken metode
som er brukt.
5.2 Fast dialog mellom Sametinget og departementene
5.2.1 Administrativ dialog
Som fast praksis blir det avholdt administrative dialogmøter mellom Sametinget og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet en gang i halvåret.
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 2019.
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.
5.2.2 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.
Vi gjør oppmerksom på at prosedyrene kan bli endret, jf. Prop. 116 L (2017-2018)
Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner), som er til behandling i Stortinget. Dato for
behandling er foreløpig ikke satt.
6. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER
Rammene for Sametingets økonomiforvaltning fastsettes med hjemmel i sameloven § 21 tredje ledd, hvor det er slått fast at «Sametinget kan delegeres myndighet til å forvalte de
bevilgninger som bevilges til samiske formål og det årlige statsbudsjettet».
Videre står det at «Departementet fastsetter reglement for Sametingets
økonomiforvaltning». I reglement for Sametingets økonomiforvaltning av 26. september
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2017 står det at økonomi- og virksomhetsstyringen i Sametinget skal følge
Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om
økonomistyring i staten og rundskriv fra Finansdepartementet, med tilføyelser og
presiseringer som er gitt i reglementet.
Som nettobudsjettert virksomhet må Sametinget dekke opp eventuelle overskridelser
av budsjettet i 2019. Sametinget kan også overføre eventuelt mindreforbruk i 2019 til
2020.
Sametinget har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at man kan oppnå
formålene og målene med bevilgningene samt sørge for effektiv 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.
Med hilsen

Bjørn Olav Megard
ekspedisjonssjef
Kristin Solbjør
avdelingsdirektør
Vedlegg 1:
1. Styringskalender for Sametinget i 2019

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
Barne- og
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Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
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Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Postboks 8013 Dep
Postboks 8030 Dep
Postboks 8119 Dep

0030
0030
0032

OSLO
OSLO
OSLO

Barne- og
likestillingsdepartementet
Riksrevisjonen
Utenriksdepartementet
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Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Postboks 6835 St. Olavs
plass
Postboks 8114 Dep

0130

OSLO

0032

OSLO

Vedlegg 1
Styringskalender for Sametinget for 2019
Måned Rapportering/møte
Januar Posteringer kapitalregnskapet inklusive
Sametingets aksjeinteresser
Mars Årsmelding for 2018

Tidspunkt
25.01.2019

15.3.2019

Mai Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og
KMD.

Avklares
nærmere

Juni Politisk dialogmøte

Avklares
nærmere
1.9.2019

September Oversendelse til departementet av budsjettforslag
for 2020
November Administrativt dialogmøte mellom Sametinget og
KMD

Avklares
nærmere

Desember Politisk dialogmøte

Avklares
nærmere
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