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Tildelingsbrev 2013 til Internasjonalt reindriftssenter - ICR
1. Innledning
Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det
internasjonale reindriftssamarbeidet. Internasjonalt reindriftssenter er en faglig
selvstendig institusjon.
Vedtektene for Internasjonalt reindriftssenter, Reglement for økonomistyring i staten,
Bestemmelser om økonomistyring i staten, virksomhets- og økonomiinstruksen ved
senteret, dette tildelingsbrevet og senterets virksomhetsplan legger rammene for
senterets virksomhet i 2013. I henhold til vedtektene er det styret som selv fastsetter
virksomhetsplanen for 2013. Vedtektene ble sist oppdatert og fastsatt pr 1. juli 2010.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har som ansvarlig fagdepartement
det politiske og økonomiske ansvaret for virksomheten ved Internasjonalt
reindriftssenter.
Vi viser for øvrig til vedtektene for senteret vedrørende senterets organisering og
fullmakter.
2. Mål og styringsparametre
Internasjonalt reindriftssenter skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en
bærekraftig reindrift i nordområdene og til å styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk.
Senteret skal også bidra til å ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper og fremme
kunnskap om og forståelse for reindriften.

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8004 Dep
Akersg. 59
0030 Oslo
postmottak@fad.dep.no

Telefon
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 785

Same- og minoritetspolitisk
avdeling
Telefaks
22 24 95 38

Saksbehandler
Hans Erik Børresen
22248442
heb@fad.dep.no

Senteret skal innhente informasjon og dokumentasjon, samt skaffe oversikt over
relevant kunnskap om tamreindriften og formidle informasjon om forhold som har
betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og
tradisjonelle kunnskaper fra reindriften. Dokumentasjon av tradisjonskunnskaper skal
skje i samarbeid med lokale reindriftsmiljøer og i henhold til internasjonale standarder
på feltet. Senteret kan påpeke behov for forskning på aktuelle områder, og eventuelt ta
initiativ til at det igangsettes relevant forskning ved forskningsinstitusjoner.
I årsrapporten fra Internasjonalt reindriftssenter til Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet skal det redegjøres for hvordan senterets virksomhet i 2013 har
bidratt til måloppnåelse på ovennevnte områder (jf. nærmere omtale under avsnitt 3).
For å dokumentere virkningen av vesentlige forhold i virksomhetsplanen skal senteret
med utgangspunkt i myndigheten gitt til styret i vedtektene, fastsette
styringsparametre. jf. pkt. 2.3.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.
3. Andre forutsetninger og krav
Beredskap og sikkerhet:
Virksomhetens beredskapsplaner skal bygge på en skriftlig kartlegging av verdi,
sårbarhet og risiko innenfor eget ansvarsområde. Som en del av dette forventer
departementet at virksomheten hvert år arrangerer eller deltar i beredskaps/krisehåndteringsøvelser.
Brukerundersøkelse
Senteret skal regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene skal være
offentlige og legges til grunn for utforming og utvikling av virksomhetens
tjenestetilbud.
4. Rapportering og resultatoppfølging
Generell rapportering
Internasjonalt reindriftssenter har et selvstendig ansvar for å informere Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet dersom det oppstår vesentlige avvik i
gjennomføringen av planer som er avtalt med departementet eller i virksomheten for
øvrig. Dersom senteret mener at det er uklarheter i de rammer og retningslinjer som
formidles fra departementet til senteret, har senteret et selvstendig ansvar for å ta
saken opp med departementet.
Rapportering til statsregnskapet
Som en generell ordning ble det fra 1. januar 2003 innført månedlige rapporteringer til
statsregnskapet. Rapporten vedrørende Internasjonalt reindriftssenter fra Direktoratet
for økonomistyring (DFØ) er i hovedsak et produkt av kasserapporten fra
Internasjonalt reindriftssenter. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil i
2013 videresende rapporten fra DFØ vedrørende bevilgningsregnskapet til
Internasjonalt reindriftssenter, for å få bekreftet at det ikke er avvik.
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Økonomirapportering
Økonomirapport pr. 31. august 2013 skal ha fokus på prognose for året. Det skal
rapporteres om status bevilgning og regnskap med prognoser frem mot 31. desember
2013 både for utgifter og inntekter. Rapporten skal være Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet i hende 23. september 2013.
Årsrapport
Internasjonalt reindriftssenter skal rapportere årlig til Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet om senterets virksomhet, og om eventuelle andre saker av særlig
interesse. Senteret skal oversende årsrapport for 2013 til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet innen 25. februar 2014 og direkte til Riksrevisjonen innen 1.
mars 2014. Det vises for øvrig til siste avsnitt under punkt 2 over, hvor det forutsettes at
årsrapporten redegjør for hvordan senterets virksomhet i 2013 har bidratt til
måloppnåelse.
Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen
Dersom konkrete forhold blir tatt opp av Riksrevisjonen i 2013, forventer Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet at Internasjonalt reindriftssenter iverksetter
tiltak for å følge opp merknadene. Departementet ber om at senteret rapporterer om
oppfølgingstiltak og om problemene som førte til merknaden er løst.
Dialogen mellom Internasjonalt reindriftssenter og Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet 2013
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar sikte på at det i 2013
gjennomføres ett etatsstyringsmøte i mars (uke 10/11) og ett i oktober/november. Det
kan vurderes om møtene eventuelt kan avholdes som videokonferanser. Nærmere
tidspunkt og agenda for møtene fastsettes i dialog mellom senteret og Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet. Referat fra møtene utarbeides av
departementet og skal være bekreftet av begge parter snarest mulig etter møtene.
5. Budsjettildelinger og fullmakter
Bevilgningen til Internasjonalt reindriftssenter omtales i Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementets Prop. 1 S (2012-2013). Det endelige budsjettet for 2013 ble vedtatt
av Stortinget 11. desember 2012. Vedtaket framgår av Stortingets behandling av Innst.
16 S (2012-2013).
Over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett er det bevilget:
Utgifter:
Kap. 1536, post 01 Driftsutgifter kr 4 378 000
Bevilgningen er i 2013 forhøyet med et årlig beløp på kr 700 000 for å sikre videre drift
og videreutvikling av Reindeer Portal ved Internasjonalt reindriftssenter i.
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Inntekter:
Det er gitt fullmakt til å overskride kap. 1536 Internasjonalt reindriftssenter, post 01
Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 4536 Internasjonalt
reindriftssenter, post 02 Diverse inntekter.
Økonomiske og administrative fullmakter
Vedlagt oversendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets Økonomiske
og administrative fullmakter for Internasjonalt reindriftssenter.
Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hans Erik Børresen
underdirektør
Vedlegg
- Økonomiske og administrative fullmakter i 2013
Kopi med vedlegg:
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep., 0032 Oslo
Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo
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Vedlegg til tildelingsbrev 2013 – Internasjonalt reindriftssenter
Økonomiske og administrative fullmakter
1.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekt

Fullmakten gjelder tilgangen til å overskride driftsbevilgningen på kap. 1536, post
01med inntil to prosent av bevilgningen på posten mot tilsvarende merinntekt på kap.
4536, post 02, jf Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 1 og Finansdepartementets
rundskriv R-110/2005, pkt 2.4.
Den inntektsfinansierte aktiviteten må ligge innenfor det som er virksomheten sine
mål, oppgaver og rammevilkår, og ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere
aktivitetsnivå enn det som blir dekt av utgiftsbevilgningen dersom merinntekten fell
bort.
Merinntekter i form av lønnsrefusjoner fra andre statlige virksomheter, jf
inntektspostene 15-18, gir grunnlag for overskridelser uten særskilt samtykke, og uten
å være bunden av avgrensinger som er gitt.
2.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gjelder tilgang til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr bevilget over
kap. 1536, post 01med inntil fem prosent av bevilgningen, når dette er ledd i en
rutinemessig fornyingsprosess, jf Bevilgningsreglementets § 3 fjerde ledd og
Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, pkt 2.2. Salgsinntektene skal føres til
kredit på underpost 01-21, slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem prosent
ikke blir overskredet.
3.

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

Fullmakten gjelder tilgang til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret 2013, som gjelder den ordinære virksomheten i Internasjonalt
reindriftssenter, jf Bevilgningsreglementets § 6 andre ledd og Finansdepartementets
rundskriv R-110/2005 pkt 2.3. De utgiftene man har hatt i tilknytning til avtalen må
kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele
avtaleperioden, og oppsigelsesklausuler skal om nødvendig innarbeides i avtalen.

4.

Fullmakt til å overskride investeringsbevilgning mot tilsvarende
innsparing under driftsbevilgningene1

Fullmakta gjelder tilgangen til å omdisponere inntil fem prosent av bevilgningen på kap.
1536, post 01 til kap 1536, post 45, jf Bevilgningsreglementets § 11 fjerde ledd nr. 2 og
Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, pkt 2.5. Omdisponeringen må ikke føre til
økte utgifter ved at denne binder opp fremtidige drifts- og investeringsutgifter.
5.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot
tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettårene

Fullmaktene gjelder tilgang til å overskride inntil fem prosent av driftsbevilgningen på
kap 1536, post 01mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettåra, jf.
Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 og Finansdepartementets rundskriv R110/2005, pkt 2.6. Overskridinga må benyttes til investeringsformål som innkjøp av
utstyr eller bygningsmessige arbeid. Innsparingen må utgjøre minst en tredel av
overskridelsen ved utgangen i første påfølgende og minst to tredeler av overskridingen
ved utgangen av andre budsjettår.
6.

Fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler

Fullmakten gjelder rett til å yte erstatning for inntil 20 000 kroner dekt innenfor
virksomheten sitt eget budsjett for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med
tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann o l. Erstatninga må gis i samsvar med
retningslinjene i Personalhandboken.
7.

Fullmakt til å innvilge utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år

Fullmakten gjelder rett til å avgjøre hvem i virksomheten som skal få innvilget
utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år innenfor virksomhetens sitt eget budsjett.
Permisjonen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personalhåndbok.

1

Kun aktuell i de tilfelle hvor det er bevilgning på post 45.

