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TILDELINGSBREV 2019 – INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 

styringssignaler og delegerer midler til Internasjonalt reindriftssenter for 2019, jf. Prop. 

1 S (2018–2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2018–

2019) vedtatt 14. desember 2018. I tillegg gjelder føringene og rapporteringskravene 

gitt i virksomhets- og økonomiinstruksen av 30. juni 2014. 

 

Vi ber om at Internasjonalt reindriftssenter tar opp eventuelle uklarheter så snart som 

mulig. 

2. INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTERS RAMMER OG ANSVAR I 2019 

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. 
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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 styringsparametere som konkretiserer 

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

 

3. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

3.1 Fellesføringer for 2019  

3.1.1 Inkluderingsdugnaden 

Internasjonalt reindriftssenter skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens 

inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte 

på å nå målene for dugnaden.  

 

Internasjonalt reindriftssenter skal i årsrapporten redegjøre for hvordan virksomhetens 

rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for 

inkluderingsdugnaden. Har Internasjonalt reindriftssenter hatt nyansettelser i 

rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en 

rapporteres i årsrapporten. Har virksomheten færre enn fem nyansettelser i perioden, 

skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de 

nyansatte. For Internasjonalt reindriftssenters del kan det være aktuelt å ha en lengre 

måleperiode enn ett år før måltallet rapporteres.  

 

I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for 

dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og 

hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden. 

3.1.2 Motvirke arbeidslivskrimininalitet 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar 

for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran 

i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Internasjonalt reindriftssenter skal ved 

tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører 

følger lover og regler. Internasjonalt reindriftssenter skal i årsrapporten redegjøre for 

resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser 

er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 
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3.2 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Vi gjør oppmerksom på at punkt 4.4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap i 

økonomiinstruksen bortfaller, og kan derfor ses bort fra i rapporteringen for 2019. I 

rapportering for 2019 gjelder følgende: 

 

Det legges til grunn at arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en 

integrert del av all virksomhet i Internasjonalt reindriftssenter. Departementet forventer 

at virksomheten utarbeider nødvendige beredskaps- og kriseplaner og anbefaler at 

virksomheten hvert år arrangerer eller deltar i krise- og beredskapsøvelser. 

 

Virksomheten skal årlig utarbeide en kortfattet, overordnet og sammenstilt risiko- og 

sårbarhetsvurdering for virksomheten (ROS-vurdering).  

 

ROS-vurderingen skal sendes departementet innen samme frist som årsrapporten. 

3.3 Inntak av lærlinger 

Regjeringen er ambisiøse på offentlige virksomheters vegne med tanke på inntak av 

lærlinger. Offentlige virksomheter oppfordres derfor til å knytte til seg lærlinger.  

 

Opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor kan bistå i rekrutteringen.  

 

4. BUDSJETTILDELINGER  

4.1 Budsjettrammer 2019  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Internasjonalt reindriftssenter følgende utgifter og 

inntekter i 2019: 

 

Utgifter 

Kap. 563   Internasjonalt reindriftssenter      [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 6 393 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 717 000 

 Sum kap. 0563 9 110 000 

 

Inntekter 

Kap. 3563   Internasjonalt reindriftssenter      [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

02 Diverse inntekter  2 717 000 

03 Leieinntekter 271 000 

 Sum kap. 0563 2 988 000 
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På post 21 Spesielle driftsutgifter utgiftsføres eksternt finansierte prosjekter, og 

tilsvarende inntekter inntektsføres på post 02 Diverse inntekter. Bevilgningene er 

fastsatt på samme nivå, se punkt 5 om fullmakter. 

 

Utgifter til leie av lokale utgiftsføres på post 01 Driftsutgifter, og leieinntekter 

inntektsføres på post 03 Leieinntekter, se punkt 5 om fullmakter.  

 

5. FULLMAKTER 

Internasjonalt reindriftssenter får delegert de fullmaktene som framgår under for 

budsjettåret 2019. Internasjonalt reindriftssenter er selv ansvarlig for å sette seg inn i de 

kravene og hjemlene departementet viser til. 

5.1 Merinntektsfullmakter 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap 563, post 01 mot tilsvarende 

merinntekter på kap. 3563, post 03 og fullmakt til å overskride driftsbevilgning under 

kap. 563, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3563, post 02, jf. 

romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2018–2019) vedtatt 14. 

desember 2018. 

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

budsjettåret 

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

5.3  Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

Fullmakten gis for kap. 563, post 01 på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 pkt. 

2.2. 

5.4 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot 

tilsvarende innsparing i de fem følgende budsjettår 

Fullmakt gis for overskridelser på kap. 563, post 01 til investeringsformål mot 

innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår på de vilkår som fremgår av rundskriv 

R-110 pkt. 2.6. 

5.5 Administrativ fullmakt til arbeidsgiverfinansierte elektroniske 

kommunikasjonstjenester 

Departementet gir Internasjonalt reindriftssenter fullmakt til å avgjøre hvem i 

virksomheten 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. 
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5.6 Administrative bestemmelser om flytting til/fra utlandet 

Fullmakten gjelder beslutninger om dekning av utgifter som påløper i forbindelse med 

flytting fra utlandet i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok pkt. 10.6.4 

del 2 om Flytting fra utlandet.  

5.7 Utdanningspermisjon ved studiereiser til utlandet 

Fullmakten gjelder innvilgelse av utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år til 

studiereiser til utlandet, jf. Statens personalhåndbok pkt. 10.8.3.2. 

 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2019 framgår av 

styringskalenderen i vedlegg 1. 

6.1 Rapportering gjennom året 

Vi viser til at det i virksomhets- og økonomiinstruksen punkt 3.2.4, punkt 4.2 og punkt 

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

risikovurderinger og økonomirapport per 31. august. 

6.2 Årsrapport og årsregnskap 

Internasjonalt reindriftssenter skal sende årsrapporten for 2019 til departementet innen 

15. mars 2020, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i 

virksomhets- og økonomiinstruks for Internasjonalt reindriftssenter, og inneholde 

rapportering på rammer og ansvar, jf. punkt 2 og punkt 3. Dette skal rapporteres i 

årsrapporten del III. 

 

Videre skal Internasjonalt reindriftssenter arbeide målrettet og planmessig for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon 

ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

Vi gjør oppmerksom på at redegjørelsesplikten etter ny § 26a i likestillingsloven og krav 

i virksomhets- og økonomiinstruksens pkt. 4.4.3 om tilstandsrapportering om 

likestilling og mangfold er under endring. Internasjonalt reindriftssenter skal rapportere 

iht. oppdatert veiledning når den foreligger.  

 

Internasjonalt reindriftssenter skal avgi en tilstandsrapport for foregående år. 

Rapporteringen skal følge gjeldende veiledning på området. 

 

Internasjonalt reindriftssenter skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport 

til departementet. Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, 

med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.  
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Vi viser ellers til virksomhetsstyringsmøte 07.11.2018 og avtale om å oppdatere 

økonomiinstruksen for senteret innen 1. kvartal 2019.  

 

7. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Internasjonalt reindriftssenter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 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. 

 

Internasjonalt reindriftssenter kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke 

dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntak 

er gitt under 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   

ekspedisjonssjef        Kristin Solbjør 

    avdelingsdirektør 

  

Vedlegg 1: 

1. Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter i 2019 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  

 

Riksrevisjonen Postboks 6835 St. Olavs 

plass 

0130  OSLO 
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Vedlegg 1  

 

Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter for 2019 

 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Rapportering til statsregnskapet 15.1.2019 

   

Februar Eventuelt innspill til revidert 

nasjonalbudsjett 

15.2.2019  

Mars Årsrapport for 2018 15.3.2019 

   

 Virksomhetsstyringsmøte, overordnet 

risikovurdering – innsendt KMD på 

forhånd 

Medio mars* 

Mai Innspill til rapportomtale i Prop. 1 S Mai* 

   

September Oversendelse til departementet av 

eventuelle budsjettforslag for 2021 på 

overordnet nivå  

1.9.2019 

 Økonomirapport per 31.8 med prognose 

ut året 

22.9.2019 

Oktober/november KMD sender utkast til tildelingsbrev 2020 * 

 Virksomhetsstyringsmøte * 

 

 

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

tidspunkt. 

 


