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1. INNLEDNING   
Reglement for Sametingets økonomiforvaltning er fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) den 30. juni 2014 i henhold til sameloven § 2-1, 
tredje ledd og reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd og trer i kraft fra 
samme dato. Reglementet er fastsatt i samråd med Sametinget. Gjenpart av 
reglementet er sendt til Riksrevisjonen.  
  
Reglementets virkeområde er økonomiforvaltningen i Sametinget. Formålet med 
Sametingets økonomiforvaltning er at økonomiske midler brukes og inntekter oppnås 
i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at midlene brukes effektivt og at 
materielle verdier som Sametinget har ansvar for, forvaltes på en forsvarlig måte.   
  
Økonomi- og virksomhetsstyringen i Sametinget skal følge Finansdepartementets 
Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet), Bestemmelser om 
økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv fra  
Finansdepartementet, med de tilføyelser og presiseringer som departementet har gitt 
i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra 
Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punktene som ikke er 
omtalt i denne instruksen.  
 
Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i 
dette reglementet. 
 
Sametinget skal for øvrig følge gjeldende lovverk, forskrifter, reglementer, 
retningslinjer, instrukser og budsjett.  
 

2. SAMETINGETS MYNDIGHET OG ANSVAR  
Sametinget er etablert for å legge til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre 
og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, jf. Grunnlovens § 108. Sametingets 
formål er å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, 
bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å 
legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 
samfunnsliv.  
 
Sametinget er etablert som et folkevalgt organ med hjemmel i Samelovens § 1-2, 
hvor det fremgår at ”Den samiske folkegruppe skal ha et eget landsomfattende 
sameting valgt av og blant samene”. Sametingets arbeidsområde er alle saker som 

etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppen, (sameloven § 2-1). 
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.   
  
Sametingets virke er regulert gjennom Lov om Sametinget og andre samiske 
rettsforhold (sameloven).  
  
Sametinget er gitt særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet 
(nettobudsjetterte virksomheter). Det innebærer at Sametinget i tillegg til inntekter fra 
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bevilgning over 50-poster kan disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens 
formål. Sametinget får overført resultatet av årets drift til påfølgende budsjettår. 
Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke 
eventuelt negativt årsresultat. 
 

3. SAMARBEID OG ANSVARSFORDELING MELLOM REGJERINGEN OG  
SAMETINGET  

Sametinget er et folkevalgt organ. Statsrådene er ikke ansvarlige for Sametingets 
politiske virksomhet eller de politiske vedtakene Sametinget gjør på de ulike 
områdene. Statsrådene har likevel et konstitusjonelt ansvar når det gjelder 
bevilgninger gitt over statsbudsjettet. Departementet må derfor føre kontroll med at 
bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets 
vedtak. Departementet ber derfor om at Sametinget i del III i årsrapporten for det 
enkelte år redegjør for bruken av de tildelte midlene, hvilke resultater som er 
oppnådd og om tilstanden på det enkelte området. 
  
Den norske regjering har det overordnete ansvaret for samepolitikken i Norge.  
  
Sametinget har ansvaret for økonomiforvaltningen og skal utarbeide en egen 
økonomiinstruks for Sametinget som tilfredsstiller Reglementet og Bestemmelsene.  
 
Sametinget skal bl.a. fastsette instrukser for den interne økonomi- og 
virksomhetsstyringen innenfor rammen av Bestemmelsene, herunder å innrette 
virksomhetens systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige 
kontrolloppgaver blir utført.  
 
3.1 Dialog mellom Sametinget og departementene 

Departementet legger til grunn at Sametinget tar kontakt hvis det skulle oppstå 
uklarheter i rammene, tildelingsbrevet, eventuelle merknader fra Riksrevisjonen som 
departementet bør kjenne til, m.m. 
 
3.1.1 Administrativ dialog  
Som fast praksis blir det avholdt administrative dialogmøter mellom Sametinget og 
KMD en gang i halvåret.   
 
Den som arrangerer møtet fører referat som godkjennes av partene i fellesskap. 
  
KMD avtaler i dialog med Sametinget nærmere tidspunkt og sted for 
gjennomføringen av de administrative møtene. De fleste departementer inngår 
avtaler om faste dialogmøter med Sametinget.  
  
Det er også innført fast praksis med et møte på høsten med deltakelse fra 
Sametinget og berørte departementer hvor Faglig analysegruppe for samisk statistikk 
legger frem den årlige rapporten Samiske tall forteller.  
 
3.1.2 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 
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mellom statsråden for samiske saker og Sametingspresidenten. KMD avtaler i dialog 
med Sametinget nærmere tidspunkt og sted for gjennomføringen av de halvårlige 
politiske møtene.  
  
Den av partene som arrangerer møtet fører referat som godkjennes av partene i 
fellesskap. 
 
3.1.3 Tildelingsbrev  
KMD er ansvarlig departement i regjeringen for samordning av samepolitikken. I 
samsvar med §7 i Reglementet og kapittel 1 i Bestemmelsene skal KMD presisere 
forutsetningene for bevilgninger i tildelingsbrev til Sametinget.  
  
Når flere departementer tildeler bevilgning, skal departementet som har det 
koordinerende ansvaret for politikkområdet, samordne tildelingsbrevet og utbetaling 
av midler, jfr. Bestemmelsene pkt. 1.4.  
  
Bevilgningen til Sametinget omtales som hovedregel i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Prop. 1 S for det enkelte år, i tråd med 
finansieringsordningen for kap. 560, post 50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv.  
 
Hvis det er tildelinger over andre departementers budsjetter, omtales disse i det 
respektive departements budsjettproposisjon. I tildelingsbrevet gis det en samlet 
oversikt over de forutsetninger og vedtak som Stortinget har gjort. Tildelingsbrevet 
inneholder de bevilgninger som stilles til Sametingets disposisjon og eventuelle 
økonomiske fullmakter.  
  
3.1.4 Årsmelding  
Sametingets årsmelding oversendes Kongen, jf. Sameloven § 1-3. Sametingets 
årsmelding vil være fast vedlegg til regjeringens årlige stortingsmelding, som omtaler 
utviklingstrekk for samisk språk, kultur og samfunnsliv.   
 
Sametingets årsmelding skal utarbeides i henhold til Bestemmelsene om årsrapport 
som gjelder for nettobudsjetterte virksomheter. 
 
Sametinget skal sende årsmeldingen elektronisk til departementet innen 15. mars. 
Sametinget skal offentliggjøre årsmeldingen sammen med revisjonsberetningen på 
sine nettsider så snart denne er behandlet i Sametingets plenum, og senest 1. mai.  
 
Dersom revisjonsberetningen ikke er mottatt innen denne fristen, skal beretningen 
publiseres så snart den foreligger. Årsmeldingen skal også sendes til Riksrevisjonen. 
 
3.1.5 Årsregnskapet  
Sametinget skal følge de kravene til årsregnskap som gjelder for nettobudsjetterte 
virksomheter og virksomheter som fører regnskapet etter de statlige 
regnskapsstandardene gitt i Bestemmelsene, rundskriv og standarder.   
  
Årsregnskapet skal inneholde følgende fire deler:  

 Ledelseskommentarer med signatur av sametingspresidenten og 
sametingsdirektøren 
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 Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter 
 Oppstilling av virksomhetsregnskapet med noter  

 
3.1.6 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring 
Sametinget fører sitt virksomhetsregnskap i tråd med de statlige 
regnskapsstandardene (SRS). Endringer i regnskapsprinsipp skjer etter avtale 
mellom departementet og Sametinget, jf. Bestemmelsene pkt. 3.4.2.  
 
Sametinget skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan, og skal rapportere 
til statsregnskapet etter statens kontoplan. 
 
3.1.7 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  
KMD skal ha kopi av korrespondanse mellom Sametinget og Riksrevisjonen.  
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