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Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev 1 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til 
Internasjonalt reindriftssenter (ICR) for 2021 av 12. januar. Dette supplerende 
tildelingsbrevet gjelder følgende saker: 
 

 Tildeling av prosjektstøtte til "Arctic Indigenous Peoples' FoodLab" – 
Arktiske urfolks matlaboratorium, i 2021.  

 Oppfølging av inkluderingsdugnaden. 
 

 

1. TILDELING AV PROSJEKTSTØTTE TIL MATLABORATORIUM 

Tildeling over kap. 500, post 21 
Etablering av matlaboratorium " Arctic Indigenous Peoples' FoodLab " 
Vi viser til supplerende tildelingsbrev 2 for 2020 fra KMD 9. november 2020, hvor ICR 
ble tildelt 500 000 kroner til oppstart av prosjekt for fremming av urfolks matkultur, 
med arbeidstittel Arctic Indigenous Peoples' FoodLab. ICR tildeles inntil 1,2 mill. 
kroner til videreføring av prosjektet i 2021.  
 
Prosjektet vil, basert på fremdriftsplanen sendt KMD 18. desember 2020, ha sin 
primæraktivitet i 2021, med fleksibilitet/mulighet for forskyvning av noe aktivitet til  
2022. KMD vil i så fall vurdere muligheten for eventuell viderefinansiering i 2022, i 



 

Side 2 
 

dialog med ICR. ICR skal rapportere på status i prosjektet i forbindelse med de faste 
virksomhetsstyringsmøtene med departementet, og ellers ved behov.  
 
ICR skal ellers rapportere om prosjektet i årsrapport og årsregnskap for 2020 og 
2021 i henhold til føringer gitt i tildelingsbrevene for 2020 og 2021.  
 

BUDSJETTILDELING FOR 2021  

Vi gir Internasjonalt reindriftssenter fullmakt til å belaste kap. 500, post 21 med inntil 
1 200 000 kroner i 2021, jf. tabell under. 
 
Kap. 500   Kommunal- og moderniseringsdepartementet  [tall i tusen kr] 
 Post Betegnelse Budsjett 2020 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 200 000 

 Sum kap. 500 1 200 000 

 
 

2. OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN 2021 – INKLUDERINGSDUGNADEN 

KMD viser til fellesføringen om inkluderingsdugnaden i tildelingsbrevet for 2020 og 
2021.  
 
Vi viser videre til supplerende tildelingsbrev 20. november 2020 hvor KMD informerte 
om behovet for å foreta en vurdering av de gjeldende tiltakene, samt vurdere 
innføringen av nye tiltak som kan sikre bedre måloppnåelse. KMD har, blant annet 
etter innspill fra virksomhetene, utarbeidet en felles, strategisk handlingsplan som 
viser hvordan departementet og underliggende virksomheter skal jobbe med 
inkluderingsdugnaden ut stortingsperioden. 
 
Handlingsplanen følger vedlagt. Vi ber ICR følge opp tiltakene i handlingsplanen for 
KMDs sektor, i tillegg til ICRs egen handlingsplan, sendt KMD 1. desember 2020.  
 
Handlingsplanen vil bli fulgt opp i styringsdialogen fremover. Den kommer i tillegg til 
rapporteringen som skal gjøres i årsrapporten for 2021. 
 
 
 
Med hilsen  
 
Kristin Solbjør (e.f.)   
avdelingsdirektør    Ole Martin Svendsen  
 seniorrådgiver 
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