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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev for 2017 til Sametinget 

INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til brev av 11. januar 2017 hvor 

bevilgningene for 2017 ble stilt til disposisjon for Sametinget samt påfølgende tillegg til 

tildelingsbrev. 

 

KMD har avsatt midler på departementets kap. 500, post 21 spesielle driftsutgifter til blant 

annet oppfølging av det samiske språkutvalgets rapport, NOU 2016:18 Hjertespråket. 

Departementet ønsker å stille 1 mill. kroner til disposisjon for Sametinget til formålet i 2017. 

 

FORMÅLET MED TILLEGGSTILDELINGEN 

Midlene skal gå til oppfølging av NOU 2016: 18 Hjertespråket. Vi viser blant annet til at 

samisk språkutvalg påpeker at det i dag ikke finnes et godt nok kunnskapsgrunnlag for 

dagens språkplanlegging, verken for kommunene eller andre offentlige myndigheter, når de 

skal planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak og språktilbud til befolkningen. Vi viser for 

øvrig til samtale om tilleggstildelingen på møtet mellom Sametingsrådet og statsråd Sanner 

26. juni. 

 

Da midlene er bevilget på statsbudsjettets kap. 500, post 21, må midlene benyttes til ulike 

former for driftsutgifter Sametinget har i forbindelse med arbeidet, for eksempel kjøp av 

utredninger, og kan ikke benyttes til tilskuddsutbetalinger. 
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Side 2 

 

BUDSJETTILDELINGER FOR 2017 

Vi tildeler Sametinget justerte budsjettrammer for 2017. Nye rammer fremgår av tabellen 
under.  

 

Kap. 560   Sametinget                   tall i 1 000 kr 

Post Betegnelse Budsjett 2017 

50 Sametinget 304 167 

 

Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet                          tall i 1 000 kr 

Post Betegnelse Budsjett 2017 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 000 

 
 
UTBETALING 

Tilleggsbevilgningene vil bli overført til Sametingets konto med det første. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørn Olav Megard (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Gerlinde Øvland 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 

Stine Hjertvik 
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