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Tildelingsbrev 2022 – Internasjonalt reindriftssenter 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
1 S (2021–2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 16 S (2021–
2022) vedtatt 16. desember 2021. 

Departementet gir i tildelingsbrevet Internasjonalt reindriftssenter fullmakt til å disponere 
utgifts- og inntektsbevilgningene for 2022, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. 
Brevet fastsetter også kravene som departementet har til Internasjonalt reindriftssenter. I 
tillegg delegerer departementet fullmakter til Internasjonalt reindriftssenter.  

Sammen med tildelingsbrevet legger økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for 
Internasjonalt reindriftssenter sin virksomhet i 2022. 

Vi ber Internasjonalt reindriftssenter ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

2. Internasjonalt reindriftssenters rammer og ansvar i 2022 

Internasjonalt reindriftssenter skal styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. 
Reindriftssenteret er en faglig selvstendig institusjon som vedtar egne mål og resultatkrav 
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innenfor de rammene som KMD fastsetter, jf. vedtektene for senteret § 5, fastsatt av 
departementet. 
 
Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det 
internasjonale reindriftssamarbeidet. 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 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 Fellesføring 2022 – konsulentbruk  

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinere styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 
skal Internasjonalt reindriftssenter arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der 
det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og 
holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke 
benyttes. Internasjonalt reindriftssenter skal rapportere om konsulentbruken i årsrapporten 
for 2022. 

3.2 Fellesføring 2022 – lærlinger  

Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg, og antall lærlinger skal stå i et rimelig 
forhold til størrelsen på virksomheten. Det vises til oppfordring til bruk av lærlinger i 
Internasjonalt reindriftssenters økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3. I årsrapporten for 
2022 skal Internasjonalt reindriftssenter rapportere antall lærlinger, om det er vurdert å øke 
antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor 
virksomheten er tilknyttet. Dersom Internasjonalt reindriftssenter ikke har tatt inn lærlinger, 
skal det redegjøres for årsaken til dette. 
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4. Budsjettildelinger  

4.1 Budsjettrammer 2022  

I tråd med Stortingets vedtak tildeles utgifter og fastsettes inntekter for Internasjonalt 
reindriftssenter i 2022 som følger: 
 
Utgifter 
Kap. 563   Internasjonalt reindriftssenter      [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter 6 351 000 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 921 000 

 Sum kap. 563 9 272 000 

 
Inntekter 
Kap. 3563   Internasjonalt reindriftssenter     [tall i kr] 

 Post Betegnelse Budsjett 2022 

02 Diverse inntekter  2 921 000 

 Sum kap. 563 2 921 000 
 
På kap. 563, post 21 Spesielle driftsutgifter utgiftsføres eksternt finansierte prosjekter, og 
tilsvarende inntekter inntektsføres på kap. 3563, post 02 Diverse inntekter. Disse 
bevilgningene er fastsatt på samme nivå, jf. punkt 5.1 Merinntektsfullmakt.  
 

5. Fullmakter 

Departementet delegerer budsjettmessige fullmakter til Internasjonalt reindriftssenter for 
budsjettåret 2022 som omtalt nedenfor. Internasjonalt reindriftssenter er selv ansvarlig for å 
sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet viser til.  
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Internasjonalt reindriftssenter har fått delegert i 
virksomhets- og økonomiinstruks for Internasjonalt reindriftssenter av 6. januar 2020.  

5.1  Merinntektsfullmakt 

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 (2021–
2022) vedtatt 16. desember 2021.  

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. 563, post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2. 
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5.4 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot 
tilsvarende innsparing i de fem følgende budsjettår 

Fullmakten 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 R-110 pkt. 2.6.  
 

6. Rapportering og resultatoppfølging 

Tidspunkter for virksomhetsstyringsmøter og rapporteringer i 2022 framgår av 
styringskalenderen i vedlegg 1. 

6.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 

Internasjonalt reindriftssenter skal vurdere vesentlige risikoer og i løpet av året redegjøre for 
risikovurderinger og eventuelle risikoreduserende tiltak, i henhold til virksomhets- og 
økonomiinstruksen punkt 3.2.4. Redegjørelsen sendes departementet i forkant av 
virksomhetsstyringsmøtet som holdes første halvår. 
 
Videre er det i instruksens punkt 4.2.1 stilt krav til oversendelse av økonomirapport med 
status per 31. august. 

6.2 Årsrapport og årsregnskap 

Internasjonalt reindriftssenter skal sende årsrapporten for 2022 til departementet innen 15. 
mars 2023, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og 
virksomhetsinstruks for Internasjonalt reindriftssenter. Rapporten skal inneholde rapportering 
i henhold til pkt. 2 Internasjonalt reindriftssenters rammer og ansvar i 2022, og pkt. 3 Andre 
forutsetninger og krav. For årsrapporten for 2021 gjelder kravene som har blitt stilt for 2021, 
med mindre noe annet fremgår av dette brevet. 
 
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.  
 

7. Budsjettmessige forutsetninger  

Internasjonalt reindriftssenter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2022 for å kunne 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. Eventuelle unntak er 
gitt under pkt. 5.  
 
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 snarest hvis dette skulle 
oppstå. 
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Med hilsen  
 
 
Kristin Solbjør (e.f.) 
avdelingsdirektør          Ole Martin Svendsen  

seniorrådgiver 
  
Vedlegg: 
1. Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter i 2022 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til:  

 
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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Vedlegg 1  
 
Styringskalender for Internasjonalt reindriftssenter for 2022 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Rapportering til statsregnskapet januar 2022 
 Risikovurderinger av mål og oppgaver for 

2022 
31.1.2022 

Februar Eventuelle innspill til RNB 2022 18.02.2022 

Mars Årsrapport for 2021 15.3.2022 
   

 Virksomhetsstyringsmøte  * 

April/mai Eventuelt innspill til rammefordeling 2023 11.5.2022 

Mai Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med 
prognose ut året 

24.5.2022 

   

Juni Innspill til Prop. 1 S (2022–2023) 
 

25.5.2022 
 

September Budsjett- og regnskapsstatus per 31.8 med 
prognose ut året 
 

23.9.2022 

Oktober Eventuelt innspill til nysalderingen 2022 26.9.2022 
   

Oktober/november KMD sender utkast til tildelingsbrev 2023 
  

 
 

November/desember Virksomhetsstyringsmøte * 

Desember Innspill til nye satsinger 2024 
Innspill til innsparingstiltak 2024 
Innspill til konsekvensjustering (for 2024) 
 

24.11.2022 
24.11.2022 
desember 2022 

 
*Dato og sted fastsettes i dialog mellom Internasjonalt reindriftssenter og KMD på et senere 
tidspunkt. Virksomhetsstyringsmøtene skal som hovedregel holdes vekselvis med 
Internasjonalt reindriftssenter og KMD som vertskap.  
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