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TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -   

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 

styringssignaler og tildeler midler til Internasjonalt reindriftssenter i 2017, jf. Prop. 1 S 

(2016–2017) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2016–

2017) vedtatt 15. desember 2016. I tillegg gjelder føringene gitt i virksomhets- og 

økonomiinstruksen av 30. juni 2014. 

 

Vi ber om at Internasjonalt reindriftssenter tar opp eventuelle uklarheter i 

tildelingsbrevet så snart som mulig. 

 

2. UTFORDRINGER OG MÅL FOR 2017 

Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det 

internasjonale reindriftssamarbeidet. Reindriftssenteret er en faglig selvstendig 

institusjon som vedtar egne mål og resultatkrav innenfor de rammene som KMD 

fastsetter, jf. vedtektene for senteret § 5, fastsatt av departementet. 

 

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.  

 

Internasjonalt reindriftssenter 

Postboks 109 

9520 KAUTOKEINO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 17/191-2 11.01.2017 

 



Side 2 

 

Internasjonalt reindriftssenter skal innhente informasjon og dokumentasjon, og skaffe 

oversikt over relevant kunnskap om tamreindriften. Videre skal senteret formidle 

informasjon om forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, 

herunder forskningsresultater og tradisjonelle kunnskaper fra reindriften. 

Dokumentasjon av tradisjonskunnskap 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.  

 

Internasjonalt reindriftssenter skal fastsette styringsparametre som konkretiserer 

virksomhetsplanen, jf. pkt. 2.3.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

3. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

3.1 Fellesføring for 2017  

Internasjonalt reindriftssenter skal så langt det er mulig arbeide systematisk med å 

utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.  

 

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er et sentralt virkemiddel i dette 

arbeidet. I årsrapporten skal Internasjonalt reindriftssenter gjøre rede for iverksatte og 

planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder 

digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres 

rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan 

omdisponeres til prioriterte områder.  

 

Det vil komme et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal 

forstås, og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene. 

 

4. BUDSJETTILDELINGER  

4.1 Budsjettrammer 2017  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Internasjonalt reindriftssenter følgende utgifter og 

inntekter i 2017: 

 

Utgifter 

Kap. 0563   Internasjonalt reindriftssenter       

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

01 Driftsutgifter 5 929 000 kr 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 601 000 kr 

 Sum kap. 0563 8 530 000 kr 
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Inntekter  

Kap. 3563   Internasjonalt reindriftssenter  

Post Betegnelse Budsjett 2017 

02 Diverse inntekter 2 601 000 kr 

03 Leieinntekter 357 000 kr 

 Sum kap. 3563 2 958 000 kr 

 

Under post 21 utgiftsføres eksternt finansierte prosjekter, og tilsvarende inntekter 

inntektsføres under post 02 Diverse inntekter. Bevilgningen er fastsatt på samme nivå 

som inntektspost 02 Diverse inntekter, se pkt. 5 om fullmakter. 

 

Utgifter til leie av lokale utgiftsføres under post 01 driftsutgifter, og leieinntekter 

inntektsføres under post 03 leieinntekter, se pkt. 5 om fullmakter. 

 

Pensjonspremie – ny ordning  

Fra 1. januar 2017 endres budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering av 

pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK). Formålet med endringen er å bidra til 

at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene 

synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap. Kravene til budsjettering og 

regnskapsføringen framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118. I korte trekk 

innebærer endringen at virksomheten skal innbetale en pensjonspremie til SPK som 

består av en arbeidsgiverandel på tolv prosent og medlemsandelen på to prosent. Det 

skal også beregnes arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen. 

 

Det er gjort en engangsberegning per virksomhet basert på tall fra 2015 og 2016, justert 

for forventet lønnsvekst i 2017. Virksomhetens driftsbudsjett vil i 2017 bli økt med 520 

917 kroner for å dekke denne utgiften. På grunn av en feil ble de beløpsmessige 

konsekvensene for 2017 ikke innarbeidet i Prop. 1 S for 2017. Departementet vil 

imidlertid fremme forslaget om endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2017, og 

beløpet vil bli stilt til disposisjon for Internasjonal reindriftssenter etter dette. 

Internasjonalt reindriftssenter må framover håndtere økninger i pensjonskostnader ved 

lønnsglidning innenfor gjeldende budsjettrammer.  

 

Internasjonalt reindriftssenter vil få tilsendt faktura fra SPK for innbetaling av 

pensjonspremien seks ganger i året.  

 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_118_2016.pdf
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5. FULLMAKTER  

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Internasjonalt 

reindriftssenter for budsjettåret 2017. Virksomheten er selv ansvarlig for å sette seg inn 

i de kravene og hjemlene departementet henviser til.  

5.1 Merinntektsfullmakter 

Departementet delegerer fullmakt til å overskride driftsbevilgningen under kap 563, 

post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3563, post 03 og fullmakt til å overskride 

driftsbevilgningen under kap 563, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3563, 

post 02 til Internasjonalt reindriftssenter i 2017, jf. romertallsvedtak II 

Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2016–2017) vedtatt 15. desember 2017.  

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

budsjettåret 

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. 

5.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

Fullmakten gis for kap. 0563, post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2. 

5.4 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål  

Fullmakten gis for overskridelser på kap. 0563, post 01 til investeringsformål mot 

innsparing de fem følgende budsjettår på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.61 som 

kommer i 2017. 

5.5 Fullmakt til arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester 

Departementet gir ICR fullmakt til å avgjøre hvem i ICR som tilstås 

arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester dekket innenfor 

virksomhetens eget budsjett. Tildeling av elektroniske kommunikasjonstjenester må 

gis i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok pkt. 10.2. 

 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2017 framgår av 

styringskalenderen i vedlegg 1. 

                                                
1 R-110 er under oppdatering og vi gjør oppmerksom på at nye versjonen vil ha et revidert pkt. 2.6 som vil 

være gjeldende for 2017. Rundskrivet vil publiseres på regjeringen.no når det er fastsatt.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/fin/rundskriv/id446186/
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6.1 Rapportering gjennom året 

Vi viser til virksomhets- og økonomiinstruksen pkt. 3.2.4, pkt. 4.2 og pkt. 4.2.1 der det 

er stilt krav til oversendelse av årlige planer og budsjett, overordnede risikovurderinger 

og økonomirapport per 31. august 2017.  

6.2 Årsrapport og regnskap 

Internasjonalt reindriftssenter skal oversende årsrapporten for 2017 til departementet, 

med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2018. Årsrapporten skal svare på krav som 

framgår av virksomhets- og økonomiinstruks for Internasjonalt reindriftssenter, og 

inneholde rapportering på mål og styringsparametere, jf. pkt. 2 og pkt. 3 Andre 

forutsetninger og krav. Dette skal rapporteres i årsrapporten del III.  

 

Departementet vil understreke at det er Internasjonalt reindriftssenter som står 

ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til 

departementet. Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten 

etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig. 

 

7. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Internasjonalt reindriftssenter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at 

dere kan nå målene innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. 

Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten pkt. 2.2. 

 

Virksomheten kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre 

formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er gitt i 

punkt 5 i dette brevet.  

 

Internasjonalt reindriftssenter har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår 

behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at Internasjonalt 

reindriftssenter rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene 

umiddelbart. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Olav Megard (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Hans Erik Børresen 

 seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Vedlegg: 

Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter i 2017 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sender uten signatur 

 

Kopi til:  

 

Riksrevisjonen                        Postboks 8130 Dep    0032 Oslo  
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Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter for 2017 

 

Måned  

Januar 

 Rapportering/møte  

Rapportering til statsregnskapet 

Tidspunkt  

15.01.2107 

    

Mars  Årsrapport for 2016 m/vedlegg 

Rapport om sikkerhetstilstanden 

Virksomhetsstyringsmøte, overordnet  

risikovurdering – innsendt KMD på forhånd 

15.03.2017 

15.03.2017 

Medio mars* 

Mai          Bidrag til rapportomtale i budsjettproposisjonen Mai * 

 

September         Økonomirapport for 2. tertial  og prognose ut året    23.09.2017           

Oktober         KMD oversender utkast til tildelingsbrev 2018 * 

          Virksomhetsstyringsmøte     * 

 

November         Oversendelse til departementet av eventuelle            01.11.2017 

      budsjettforslag for 2019 

 

*Dato fastsettes i dialog mellom Internasjonalt reindriftssenter og KMD på et senere tidspunkt. 
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