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Innledning 

Vi viser til tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Sametinget av 
10. januar, hvor bevilgning for 2019 ble stilt til disposisjon for Sametinget.  
 
Stortinget har med bakgrunn i Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 391 S (2018–2019), vedtatt at bevilgningen til 
Sametinget økes med totalt 13 mill. kroner.  

Tildelingen gjelder: 

Forvaltningsområdet for samisk språk, Røros kommune 
Røros kommune ble fra 1. juli 2018 innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. I 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble bevilgningen økt med 2 mill. kroner for 
å legge til rette for tospråklig forvaltning i Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune. På 
grunn av en feil ble ikke tilleggsbevilgningen i 2018 utbetalt. Midlene er derfor rebevilget i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.  
 
Samiske organisasjoner som arbeider mot mobbing 
Stortinget bevilget i 2019-budsjettet 1 mill. kroner til samiske organisasjoner som arbeider 
mot mobbing. Midlene ble i revidert nasjonalbudsjett overført til Sametinget, som har større 
nærhet til organisasjonene og lettere kan realisere bevilgningens formål, jf. omtale i prop. 1 S 
(2018–2019) for Kunnskapsdepartementet, kap. 225, post 74.  
 
Samiske læremidler 
I forbindelse med fagfornyelsen og nye læreplaner i grunnopplæringen er det behov for nye 
samiske læremidler. Regjeringen øker derfor tilskuddet til Sametinget med 10 mill. kroner til 
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Side 2 
 

nyutvikling av samiske læremidler, jf. omtale i Prop. 114 S (2018–2019), kap. 226, post 21 og 
kap. 560, post 50. 
 

Budsjettildeling for 2019 
Sametingets justerte budsjettrammer for 2019 fremgår av tabellen under.  
 
Utgifter 
Kap. 560      Samiske formål         [tall i 1 000 kr] 

Post Betegnelse Budsjett 2019 
50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv    510 069 
 Sum kap. 560    510 069 

 

Utbetaling 

Tilleggsbevilgningen vil bli overført til Sametinget med det første. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Olav Megard (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Kristin Solbjør 
avdelingsdirektør 
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