
Bevilgninger til samiske formål 
 

Som urfolk og minoritet i fire stater har samene behov for og rett til en særlig status i hen-
hold til internasjonal og nasjonal rett. Norge har et særskilt ansvar for utvikling av samenes 
språk, kultur og levekår. Grunnlovens § 110a pålegger statens myndigheter å legge forhol-
dene til rette for at den samiske befolkning skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur 
og sitt samfunnsliv. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har samordningsansvaret for statlig samepolitikk. 
Prinsippet om departementenes sektoransvar gjelder på alle fagområder, og departementene 
har ansvar for å følge opp samepolitikken innenfor sine sektorer. Dette gjelder også de ord-
ningene som er overført til Sametinget.  

Med denne publikasjonen vil regjeringen gi en kort og samlet framstilling av de ulike depar-
tementenes forslag til bevilgninger til samiske formål i 2007. Årets hefte omfatter bevilg-
ninger som ikke har vært omtalt tidligere, slik at tallene i enkelte tilfeller ikke vil være 
sammenlignbare med fjorårets publikasjon (H-2179). 
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Oversikt over bevilgninger til samiske formål: 
  (1 000 kr)
 

Regnskap
2005

Saldert
budsjett

2006

 
Forslag 

2007 
Pst. endring
2006-2007

Utenriksdepartementet 2 150 2 550 2 550 0,0
Kunnskapsdepartementet 203 749 208 814 234 654 12,37
Justis- og politidepartementet 5 393 4 740 1)

Kultur- og kirkedepartementet 50 970 58 862 84 582 43,7
Kommunal- og regionaldepartementet 148 479  
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 167 613 174 100 3,9
Helse- og omsorgsdepartementet 29 000 36 000 37 300 3,6
Barne- og likestillingsdepartementet 11 080  
Landbruks- og matdepartementet 148 715 146 062 149 927 2,6
Moderniseringsdepartementet 10 0002)  
Miljøverndepartementet 2 000 2 000 2 000 0,0
Samlet bevilgning 601 536 636 641 685 113 7,6
Samefolkets fond 4 664 4 650 4 700 1,1
Sum 606 200 641 291 689 813 7,6

1) Samlet bevilgning til samiske formål er ikke fastsatt. Samerettsutvalgets ramme vil bli fastsatt primo januar 2007.  
2)  Startbevilgning til nytt vitenskapsbygg i Kautokeino. 
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Sametinget 
Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 275 mill. kroner til samiske formål i 
2007. Dette er en økning på ca. 17 mill. kroner fra 2006 (6,6 pst). Sametingets første hele 
driftsår var 1990, og da hadde Sametinget et budsjett på 31,7 mill. kroner. Utviklingen er i 
tråd med myndighetenes målsetting om at Sametinget skal ha større innflytelse og myndig-
het i saker som er av spesiell interesse for den samiske befolkningen. 
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Sametinget er etablert gjennom sameloven for å etterleve Grunnlovens § 110a. Som folke-
valgt organ har Sametinget stor frihet. Det er ikke en etat eller et underliggende organ i for-
hold til regjeringen, og den enkelte statsråd er derfor ikke ansvarlig for Sametingets politiske 
virksomhet eller for de politiske vedtakene Sametinget gjør på de ulike områdene. Arbeids- 
og inkluderingsministeren har likevel et overordnet konstitusjonelt ansvar når det gjelder 
bevilgningen gitt over kap. 680 Sametinget. Når det gjelder bevilgninger til Sametinget over 
øvrige departementers budsjett, er det vedkommende fagstatsråd som har det konstitusjonelle 
ansvaret og oppfølgingsansvaret for om bevilgede midler benyttes i tråd med Stortingets 
forutsetninger. 

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bevilgningsreglementets § 4 om bruttobudsjettering og får 
hele sin bevilgning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på én 50-post. Tilsvarende 
overføres bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og 
Miljøverndepartementet over 50-poster. Sametinget gis på denne måten et særlig selvstendig 
ansvar og frihet med hensyn til ressursdisponeringen. Sametinget fordeler bevilgningen i sitt 
plenumsmøte i november, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Med de føringer 
som er lagt i Stortingets budsjettvedtak, fordeler Sametinget bevilgningen etter egne priorite-
ringer.  

Sametinget er tillagt forvaltningsansvar for visse administrative forhold, slik som valg til 
Sameting, fordeling av økonomiske tilskudd, fastsetting av nærmere bestemte deler av lære-
planer for skolen, forvaltning av samiske kulturminner etter kulturminneloven og tilhørende 
forskrifter og oppnevning av representanter til ulike offentlige organer. Sametinget utøver 
dessuten myndighet og innflytelse gjennom deltakelse og representasjon i en rekke utvalg, 
styrer og råd.  

Sametinget informerer om egen virksomhet på nettsiden www.samediggi.no. 
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Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
(i 1000 kr) 

 
 
Kap. 

 
 
Post 

 
 
Tiltak 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 

 
Forslag

2007
680 50 Sametinget 139 650 153 350 164 100
680 54 Sametinget 4 664 4 650 4 700
681 72 Samisk språk, informasjon m.v. 1) 4 652 5 500 4 100
682 01 Kompetansesenteret for urfolks rettigheter 3 3842) 2 0863) 2 300
683 01 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester 293 900 1 000
684 01 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 500 777 2 600
685 90 Finnmarkseiendommen 5 000 
  Sum 153 143 172 263 178 800

1 Postene 70 og 72 ble slått sammen til én post 72 fra 2006. 
2 Regnskapstallet innbefatter bl.a. bevilgningen på 1,2 mill. kroner fra Utenriksdepartementet 
3 I tillegg fikk Kompetansesenteret for urfolks rettigheter en bevilgning på 1,2 mill. kroner fra Utenriksdepartementet.  
Bevilgning før 2006 er gitt under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 

I tillegg blir det bevilget midler til samiske formål over følgende budsjettkapitler: 
Kap. post Tiltak 
601 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag 
601 50 Norges forskningsråd, Program for samisk forskning 

 

Overordnede mål i samepolitikken 
Regjeringen legger til grunn at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk, 
samer og nordmenn, og at begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne 
utvikle sin kultur og sitt språk. Samepolitikken som føres skal tjene den samiske befolk-
ningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. 

Grunnlovens § 110a og sameloven er det nasjonale grunnlaget for regjeringens samepolitikk. 
Regjeringen legger videre vekt på at de internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som 
Norge har sluttet seg til og som har særskilt betydning for samene, bl.a. FN-konvensjonen 
om sivile og politiske rettigheter (særlig artikkel 27) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk 
og stammefolk i selvstendige stater, blir oppfylt.  

Regjeringens mål kommer for øvrig til uttrykk i følgende målsettinger: 

1. Videreutvikle statens samarbeidsformer med Sametinget og med det samiske sivile 
samfunn 
Arbeidet med samiske og samiskrelaterte spørsmål skjer i dag innenfor rammen av 
regjeringens målsetting om en helhetlig samepolitikk, der samene selv gjennom Sametinget 
og samiske organisasjoner er medspillere og premissleverandører. 

ILO-konvensjon nr. 169 Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater fastsetter at regje-
ringen har en plikt til å konsultere samene i saker som kan få direkte betydning for dem. 
Avtale om nærmere prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Same-
tinget i slike saker ble inngått 11. mai 2005. Prosedyrene ble fastsatt ved kgl.res. 1. juli 2005. 
Omtale av konsultasjonsavtalen er gitt i St.meld. nr. 44 (2004-2005) Om Sametingets virk-
somhet i 2004. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samråd med øvrige departe-
menter utarbeidet en veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med Sametinget og 
eventuelle øvrige samiske interesser. Veilederen finnes på Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentets internettsider.  
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Under arbeidet med konsultasjonsavtalen ble det enighet om at det er nødvendig å se på pro-
sedyrene for utarbeidelsen av Sametingets budsjett som en egen sak, fordi prosedyrer i for-
bindelse med budsjettarbeid reiser en rekke særskilte spørsmål og problemstillinger. 

Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget nedsatte i 2004 en arbeidsgruppe som 
skulle se nærmere på intern kontroll, tilsyn og revisjon/eksternkontroll i/overfor Sametinget. 
Arbeidsgruppen la fram sin rapport i april 2005. Rapporten er omtalt i St. meld. nr. 44 
(2004-2005) Om Sametingets virksomhet i 2004. I rapporten har arbeidsgruppen avslut-
ningsvis tatt opp spørsmålet om en mer selvstendig stilling for Sametinget, og viser til at det 
i dag er en spenning mellom Sametingets rolle som statsorgan/forvaltningsorgan og Same-
tinget som selvstendig folkevalgt organ. Sametinget behandlet rapporten i mai 2005, og ber i 
sitt vedtak om at spørsmålet blir utredet i konsultasjon med Sametinget.  

Regjeringen og Sametinget oppnevnte i august 2006 en arbeidsgruppe som skal utarbeide en 
rapport om Sametingets formelle stilling og om budsjettprosedyrer mellom regjeringen og 
Sametinget. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra Sametinget, Arbeids- og inkluderings-
departementet og Justisdepartementet. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og 
Sametingets behandling av rapporten vil departementet drøfte disse spørsmålene i den neste 
prinsippmeldingen om samepolitikken.  

2. Helhet og sammenheng i samepolitikken nasjonalt og internasjonalt 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statlig 
samepolitikk. Fagdepartementene har ansvar for å ta initiativ til å følge opp gjennomføringen 
av samepolitikken innenfor sine sektorer.    

Samordningsutvalget for samiske spørsmål utgjør et viktig nettverk i arbeidet med samepoli-
tiske spørsmål på administrativt nivå i departementene. Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet har lederansvar og er sekretariat for utvalget. 

Regjeringen har videreført samarbeidet som ble etablert i 2000 mellom de respektive minist-
rene som er ansvarlige for samiske saker, og sametingspresidentene i Finland, Sverige og 
Norge, der en regelmessig orienterer, drøfter og behandler samiske spørsmål av felles inter-
esse. Samarbeidet har uformell, men nær tilknytning til Nordisk Ministerråd. Forberedelsene 
av sakene til møtet og oppfølgingen av dem, skjer i regi av Nordisk embetsmannsorgan for 
samiske spørsmål. Dette organet har også representasjon fra sametingene, på administrativt 
nivå. Sekretariatsansvaret går på omgang mellom de tre landene. 

Målsetningen med det nordiske samarbeidet er å styrke og utvikle samisk språk, kultur, 
næringer og samfunnsliv. Nordisk samordning av samiske læreplaner og læremiddel, IT-
løsninger, satsning på informasjon om samer og samiske forhold, samisk forskning, nærings-
samarbeid og samisk språk er sentrale områder i det nordiske samarbeidet. 

Urfolksdimensjonen er en viktig del av norsk nordområdepolitikk med sikte på ivaretakelse 
av urfolks interesser og rettigheter, og vern og utvikling av urfolkenes historie, kultur, 
næringer og samfunn. Naturen i arktiske urfolksområder er sårbar og klimaendringene vil by 
på drastiske utfordringer i disse områdene. I en nordområdesatsning er det derfor viktig å 
styrke urfolks posisjon og rolle i forhold til myndigheter, næringslivsaktører, internasjonale 
organer og andre samarbeidspartnere. Samtidig er det nødvendig å styrke vilkårene for gren-
seoverskridende og internasjonal samhandling og samarbeid mellom urfolk og deres repre-
sentative organer. Det er på denne bakgrunn viktig for Regjeringen å sikre urfolk reell delta-
kelse og aktiv rolle i utviklingen av nordområdepolitikken. Det vises til Utenriksdepartemen-
tets St.prp. nr. 1 (2006-2007) for en nærmere omtale av regjeringens nordområdesatsning. 
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Norske myndigheter har deltatt aktivt i forhandlingene om en FN-erklæring om urfolks 
rettigheter. Sametinget var representert i den norske forhandlingsdelegasjonen. Arbeids-
gruppen som forhandlet om erklæringen ferdigstilte sitt erklæringsforslag våren 2006. 
Erklæringsforslaget har fått tilslutning i det nye FNs menneskerettighetsråd. Erklæringen 
forventes behandlet i FNs generalforsamling i løpet av 2006. 

3. Styrke samiske næringer og sikre naturgrunnlaget for samisk kultur 
En nødvendig forutsetning for fortsatt utvikling av samisk kultur og språk er bærekraftige og 
tilpasningsdyktige næringer. Kombinasjoner av tradisjonelle samiske næringer, som jord-
bruk, duodji, fiske og utmark vedlikeholder og produserer samisk kultur. Samisk næringsliv 
må sikres gode og forutsigbare rammebetingelser som kan bidra til innovasjon og nyskap-
ning i samiske områder. 

I henhold til FNs menneskerettskomités tolkning av konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27, har samene som urfolk et rettslig vern mot alvorlige inngrep som kan 
hindre dem i utøve sitt tradisjonelle næringsliv. 

I Stortingets behandling av finnmaksloven den 6. juni 2005 ba Stortinget regjeringen om 
“snarest mulig foreta en utredning av samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark, 
herunder minimumskvote for båter under ti meter, og fremme en oppfølgende sak om dette 
for Stortinget.” Fiskeri- og kystdepartementet har gjennomført konsultasjoner med Same-
tinget og Finnmark fylkeskommune om mandat m.m. for en slik utredning. På denne bak-
grunn ble det ved kgl.res. 30. juni 2006 nedsatt et utvalg som skal utrede samers og andres 
rett til fiske i havet utenfor Finnmark, m.m. Utredningen forventes ferdig innen utgangen av 
2007.  

Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarks-
loven) ble sanksjonert i statsråd 17. juni 2005. Hoveddelen av loven trådte i kraft 1. juli 
2006. Justis- og politidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet deler ansva-
ret for oppfølgingen av loven. Styret for Finnmarkseiendommen startet sitt arbeid 1. januar 
2006. Grunnen ble overført 1. juli 2006. 

4. Fremme bruk av samisk språk og sikre at offentlig forvaltning tar hensyn til samiske 
brukeres kulturbakgrunn 
Regjeringen er særlig opptatt av at samisk språk skal være synlig, og at språket skal benyttes 
i offentlig sammenheng. Som et ledd i dette er samisk et språkvalg på lik linje med nynorsk 
på regjeringens internettsider. Saker av direkte interesse for den samiske befolkningen pre-
senteres her på samisk – i hovedsak på nordsamisk, men også lulesamisk og sørsamisk. Det 
er fagdepartementene som har ansvaret for å ivareta samisk språk innenfor sine sektorer, i 
samarbeid med Sametinget. Kultur- og kirkedepartementet har et generelt og overordnet 
forvaltningsansvar for samiske språk gjennom forvaltningen av språkreglene i sameloven.  

Fra 2006 er forvaltningsområdet for samisk språk utvidet til også å omfatte Tysfjord kom-
mune i Nordland. I forvaltningsområdet for samisk språk er norsk og samisk likestilte språk, 
jf. omtale under kap. 680, post 50 Sametinget.   

Stortinget vedtok i 2005 endringer i Lov om stadnamn. Endringene tok særlig sikte på for-
enklinger i saksbehandlingen. For samiske stedsnavn er den viktigste endringen at det skal 
reises samtidig navnesak for parallellnavn på norsk, samisk og kvensk.  

Ny arbeids- og velferdsforvaltning ble opprettet fra 1. juli 2006, samtidig med at Aetat og 
trygdeetaten ble lagt ned. I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten etab-
lere lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet innen 2010. En av intensjonene med 
å opprette lokale arbeids- og velferdskontorer er bl.a. at disse skal kunne ivareta og utvikle 
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den kompetanse som finnes lokalt. Når det gjelde arbeids- og velferdskontorer i kommuner 
med samisk bosetning vil det være avgjørende at disse kontorene har nødvendig kompetanse 
om språklige og kulturelle forhold så vel som kunnskap om brukernes nærmiljø og nærings-
tilpasninger 

Handlingsplanen Mangfold og likeverd utløp i 2005. Helse- og omsorgsdepartementet og 
Sametinget samarbeider om videreføringen av tiltakene i planen. Hovedprinsippene i planen 
danner grunnlaget for det videre arbeidet. Et hovedprinsipp i planen er knyttet til målet om 
likeverdige tjenester, og de spesielle utfordringer dette gir i tjenestene overfor den samiske 
befolkning. Det er etablert en samarbeidsgruppe på administrativt nivå mellom Sametinget, 
helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sosial- og helse-
direktoratet. En av gruppens oppgaver er å konkretisere videre oppfølging av tiltakene fra 
handlingsplanen. 

Målet om likeverdighet og brukermedvirkning står sentralt i Opptrappingsplanen for psykisk 
helse. Det er under etablering et samisk kompetansesenter for voksne og et for barn og unge 
innenfor en budsjettramme på til sammen ca. 25 mill. kroner ved full drift. 

5. Legge til rette for samisk forskning og økt kunnskap om det samiske samfunn 
Se omtale under kap. 601, post 21 Spesielle forsknings- og utredningsprogram/Kap. 601, 
post 50 Norges forskningsråd, Program for samisk forskning 

6. Synliggjøring og formidling av samisk kultur 
Informasjon og økt kunnskap om samer og samisk kultur vil kunne motvirke negative hold-
ninger til samene og til samiske kulturuttrykk. Regjeringen ønsker derfor å videreføre en 
politikk som bidrar til å øke kunnskapen om samiske forhold, både i forvaltningen, i befolk-
ningen generelt, og ikke minst i utdanningssystemet. 

Prosjektet Samiske veivisere - Ofelaš1 skal være et supplement til andre informasjonstiltak. 
Gjennom prosjektet får tre samiske ungdommer i oppgave å informere ikke-samisk ungdom 
om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Veiviserne oppnevnes for et år av gangen og besø-
ker bl.a. videregående skoler over hele landet. Administrativt er de tilknyttet Samisk høg-
skole i Kautokeino, som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. 
Prosjektet foreslås videreført i 2007. Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på å 
gjennomføre en evaluering av prosjektet i 2008.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet utgir det elektroniske nyhetsbrevet Nytt om samepo-
litikken 4–6 ganger i året2. Målet med nyhetsbrevet er både å spre kunnskap om samiske 
forhold til allmennheten, og nå ut til den samiske befolkningen med aktuell informasjon. 
Nyhetsbrevet inneholder aktuelt stoff om arbeidet med samepolitikken. 

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter har på oppdrag og med finansiering fra Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet hatt ansvar for å utvikle en informasjons-DVD om samer og 
samenes situasjon i Norge. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med departementet, 
og har hatt en referansegruppe med medlemmer fra Samisk høgskole, Nordisk samisk insti-
tutt, Sametinget og Reindriftsforvaltningen. DVDen ble ferdigstilt våren 2006 og ble lansert 
under sesjonen for FNs permanente forum for urfolk i mai 2006, jf. omtale under kap. 682, 
post 01. 
 

                                           
1 www.samiskeveivisere.no
2 http://odin.dep.no/aid/norsk/tema/same/nytt/  
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Kap. 601, post 21 Spesielle forsknings- og utredningsprogram/Kap. 601, post 50 Norges 
forskningsråd, Program for samisk forskning 
I St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning er det uttalt at Norges forskningsråds pro-
gram for samisk forskning skal forlenges og styrkes. Forskningsrådet har, i samarbeid med 
Sametinget og samiske forskningsmiljøer, startet arbeidet med å utforme et nytt program for 
samisk forskning som vil peke ut en rekke felt hvor det er behov for økt forskningsinnsats, 
bla. for å belyse samenes særskilte status som urfolk i Norge. En programplan blir lagt frem 
tidlig i 2007.  Det legges vekt på at programmet ivaretar formidlingsoppgaver i forhold til 
den samiske befolkningen. Samtidig understrekes viktigheten av at samiske problemstil-
linger også tas opp innenfor andre av forskningsrådets programmer, og ikke begrenses til 
den særskilte samiske programsatsingen.  

Samisk tradisjonskunnskap er en viktig kompetanse og et supplement til tradisjonell akade-
misk forskning, og er grunnleggende kunnskap med tanke på framtidig utvikling og innova-
sjon. Slik kunnskap kan være avgjørende forutsetninger for å kunne ta vare på og utvikle 
språket, kulturen og næringstilpassingene. Det må legges til rette for økt bruk av samisk som 
originalspråk i forskningen om samiske forhold, særlig der forskningen dreier seg om tradi-
sjonell kunnskap, og når forskningsresultatene skal formidles til samiske brukere og miljøer. 
Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i 2005 
og 2006 bidratt med til sammen 0,7 mill. kroner til prosjekter som bringer fram tradisjonell 
kunnskap, forståelser og tilnærmingsmåter som er overførbare til forskning og andre formål. 

For å identifisere nærmere negative holdninger overfor samer og samiske forhold har 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet finansiert en undersøkelse om selvopplevd rasisme 
og diskriminering blant samer, i regi av NIBR-NORUT Alta. Rapporten fra undersøkelsen 
ble offentliggjort i mai 2006. 
 
Kap. 680, post 50 Sametinget 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at Sametinget tildeles 164,1 mill. kroner i 
2007, en økning på ca. 7 pst. Bevilgningsforslaget omfatter en økning på 5 millioner kroner 
som følge av at forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. januar 2006 ble utvidet til også å 
omfatte Tysfjord kommune i Nordland. Med dette forslaget følger regjeringen opp sin mål-
setning fra Soria Moria-erklæringen om at tospråklige kommuner skal få dekket sine merut-
gifter.   
 
Kap. 680, post 54 Avkastning av Samefolkets fond 
Under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2000 vedtok Stortinget 16. juni 2000 å 
bevilge 75 mill. kroner til et «Samefolkets fond». Om fondets formål uttalte flertallet i 
finanskomiteen at avkastningen av fondet skulle gå til ulike tiltak som ville styrke samisk 
språk og kultur. I vedtaket fra Stortinget blir opprettelsen av fondet omtalt som en kollektiv 
erstatning for de skader og den uretten fornorskingspolitikken har påført det samiske folk. 
Beløpet som stilles til Sametingets disposisjon over budsjettet for 2007 omfatter renteav-
kastningen fra 1. januar 2006 til 31. desember 2006, og utgjør 4,7 mill. kroner. Avkastningen 
av fondet er ikke en del av Sametingets rammebevilgning.  
 
Kap. 681, post 72 Samisk språk, informasjon o.a. 
Regjeringen vil videreføre satsingen på samisk språk og informasjon om samiske forhold. 
Det foreslås satt av 4,1 mill. kroner til formålet i 2007. Formålet med tilskuddsordningen er 
å legge til rette for økt bruk av samisk i det offentlige rom, øke mengden av offentlig infor-
masjon gitt til samer på samisk, og øke mengden av informasjon om samiske forhold overfor 
den norske befolkningen generelt.  
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Kap. 682, post 1 Kompetansesenteret for urfolks rettigheter 
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter har som siktemål å øke kunnskapen om og forstå-
elsen for urfolks rettigheter. Senteret har utarbeidet egne web-sider3. Her finnes bl.a. 
informasjon om senteret og dets virksomhet og utredninger, rapporter og artikler om urfolks 
rettigheter. Senteret utgir også et eget tidskrift gáldu čála. Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet foreslår at det avsettes 2,3 mill. kroner i 2007. Utenriksdepartementet medvirker til 
finansieringen av senteret. Støtten fra Utenriksdepartementet var på 1,2 mill. kroner i 2006. 
Det forventes at støtten til kompetansesenteret i 2007 vil bli videreført på samme nivå som 
tidligere. Senteret har tre tilsatte. 
 
Kap. 683, post 1 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester 
Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester er etablert i Kautokeino som et ledd i 
reintilpasningen i Vest-Finnmark. Senteret skal være et ressurssenter for reineiere som for-
later næringen og søker alternative arbeidsplasser og inntekter. Ressurssenterets hovedopp-
gave er å dokumentere reineiernes tradisjonelle nærings- og naturkompetanse (realkompe-
tanse), og på basis av denne utvikle og kvalitetssikre ulike tjenester som tilbys og selges til 
offentlige og private virksomheter innen oppsyn, kontroll, dokumentasjon, natur- og miljø-
forvaltning o.a.  

Senteret er etablert som et prosjekt under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Målet er å 
omdanne prosjektet til en hensiktsmessig selvfinansiert selskapsform innen utløpet av 2007.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår en bevilgning på 1 mill. kroner til senteret i 
2007 over kap. 683 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester, post 1 Driftsutgifter. 
 
Kap. 684, post 1 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 
For å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift har regjeringen etablert et internasjo-
nalt fag- og formidlingssenter i Kautokeino. Senteret ble offisielt åpnet 2. september 2005. 
Det er lagt vekt på at reindriftsfolk og deres organisasjoner skal ha et nært forhold til sente-
ret, og det skal drives i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Senteret skal med-
virke til å formidle og utveksle informasjon og få i stand faglig samarbeid mellom reindrifts-
folk i arktiske områder. Arbeidet skal være rettet mot næringsutøvere, offentlige myndighe-
ter, forskningsmiljø og andre fagmiljø, og internasjonale organisasjoner og samarbeidsorgan. 

Over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett foreslås det en bevilgning på 2,6 mill. 
kroner i 2007. Økningen på 1,8 mill. kroner vil sikre den videre driften av senteret. Utover 
dette kan senteret søke om midler til konkrete prosjekter. 
 
 
 
 
 

                                           
3 http://www.galdu.org/  
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Utenriksdepartementet 

Kap. post Tiltak 
116 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 
1181) 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland 
163 71 Humanitært bistand og menneskerettigheter 

1 Bevilgningen vil fra 1. januar 2007 flyttes fra kap. 197, post 70 til kap. 118, post 70. Dett er en teknisk endring og formålet for bevilg-
ningen er i stor grad i tråd med tidligere års formål.  
 
 
Kap. 116, post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 
Det gis bl.a. støtte til ”Urfolksdeltakelse Arktisk råd, Barentsrådet mv.” Formålet med 
bevilgningen er å gi tilskudd til urfolksrepresentanters deltakelse i internasjonalt samarbeid i 
nordområdene der deres interesser er særlig berørt, samt å styrke deres forutsetninger for å 
delta i denne type samarbeid. Bevilgningen er i første rekke benyttet til tilskudd til Same-
rådets, Sametingspresidentens og den russiske urfolksorganisasjonen RAIPONs deltakelse 
på møter i Arktisk råd mv. Samarbeidet i Arktisk råd omfatter alle de åtte arktiske statene: 
Canada, Danmark (Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge Sverige, Russland og 
USA. 

Det legges fra norsk side stor vekt på betydningen av de arktiske urfolkenes deltakelse i 
Rådet, der seks urfolksorganisasjoner, deriblant Samerådet, har status som permanente delta-
kere. I 2006 ble bevilgningen økt til 0,6 mill. kroner for å sikre urfolksdeltakelse også i 
Barentsrådet, som omfatter de fem nordiske land, Russland og Europakommisjonen. En 
arbeidsgruppe for urfolk (samer, nenetsere, vepsere) rapporterer til Barentsrådet og Region-
rådet, og urfolkenes representanter deltar i Barentsrådets ministermøter. Det foreslås å opp-
rettholde nivået på bevilgningen for 2007.  
 
Kap. 163, post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter 
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino, som er opprettet på grunnlag av 
forslag i St.meld. nr. 21 (1999-2000) Handlingsplan for menneskerettigheter, finansieres av 
Utenriksdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Utenriksdepartementets 
bidrag finansieres over kap. 163 post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter. Støtten 
fra Utenriksdepartementet var på 1,2 mill. kroner i 2006. Det forventes at støtten til kompe-
tansesenteret i 2006 vil bli videreført på samme nivå som tidligere.  

Utenriksdepartementet har på bakgrunn av søknad støttet Sametingets internasjonale virk-
somhet. Støtten i 2003 var på kroner 200 000, i 2004 på kroner 500 000 og i 2005 på kroner 
350 000. Utenriksdepartementet vil som tidligere vurdere ev. søknad fra Sametinget om 
støtte til deres internasjonale urfolks arbeid. Også disse midlene tildeles over kap. 163 post 
71. 

 
Kap. 118, post 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland 
Over kap. 118, post 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland gis det bl.a. 
støtte til urfolksprosjekter som bidrar til demokrati- og næringsutvikling i Nordvest-
Russland. I 2005 ble det gitt ca. 3 mill. kroner i tilskudd til slike prosjekter, herunder 2 mill. 
kroner gjennom Barentssekretariatet i Kirkenes til urfolksprosjekter i russisk del av Barents-
regionen. For 2007 foreslås å opprettholde nivået på støtten til urfolksprosjekter i Nordvest-
Russland.   
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Kunnskapsdepartementet 
    (i 1000 kr)
 
 
Kap. 

 
 
post 

 
 
Benevnelse 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
206 50 Samisk utdanningsadministrasjon,  

Tilskudd til Sametinget 
28 549 29 453 30 572

222 01 og 45 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat, Driftsutgifter 
og utstyrsanskaffelser, kan overføres 

82 200 82 000 84 500

225 63 Fellestiltak i grunnskolen og videregående opplæring, 
Tilskudd til samisk grunnopplæring 

42 262 46 705 47 775

226 21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, Spesielle 
driftsutgifter  

3 500 4 000 4 000

231 50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 11 080 11 435 11 870
248 21 Særskilte IKT-tiltak i utdanningen, Spesielle 

driftsutgifter, kan overføres, kan benyttes under post 70 
1 200 1)

274 50 Statlige høgskoler, Statstilskudd 34 9582)  
275 50 Høgskoler, Basisfinansiering statlige høgskoler 29 304 47 651
 51 Resultatbasert finansiering statlige høgskoler 2 947 3 525
 52 Forskningsfinansiering statlige høyskoler 2 970 4 761
Sum   203 749 208 814 234 654

1Bevilgningen er overført til kap. 226 post 21 fra 1. januar 2006 
2 Tall er hentet fra Samisk høgskoles regnskap.  

I tillegg blir det bevilget midler til samiske formål over disse kapitler og poster: 
Kap. post Tiltak 
271 50 Universitetet i Tromsø, Statstilskudd 
285 52 Norges forskningsråd, Forskningsformål 

 
 
Kap. 206 Samisk utdanningsadministrasjon, post 50 Tilskudd til Sametinget 
Kapitlet finansierer utgifter til Sametingets opplæringsavdeling, til produksjon og utvikling 
av læremidler for samiske elever, til læreplaner på samisk og til å gi råd og veiledning til 
lærere som gir opplæring til samiske elever i barnehage, grunnskole og innen videregående 
opplæring. Bevilgningen til Sametinget foreslås videreført på samme nivå som i 2006. 
 
Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat, post 01 
Driftsutgifter 
Midlene skal bl.a. dekke drift av skole og internat ved Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal 
og undervisnings- og internattjenester ved sameskolene i Snåsa og Målselv kommuner. 
Bevilgningen skal også gå til å dekke utgifter til ventelønn for tidligere ansatte ved nedlagte 
statsinternat i Finnmark. Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående 
skole og reindriftsskole i Kautokeino gir videregående opplæring for samisk ungdom, tilbu-
det om fjernundervisning i samisk språk og kultur og kurs rettet mot regional næringsutvik-
ling og samisk kultur. 

I samråd med utdanningsavdelingene til Sametinget og Fylkesmannen i Finnmark skal 
skolene også ta del i arbeidet med å styrke voksenopplæringstilbudet for den samiske befolk-
ningen. 

Bakgrunnen for statlige sameskoler og for å gi bevilgning til sameskolene i Snåsa og 
Målselv kommuner, er at samiske elever skal få opplæringsforhold som kan være med og 
styrke samisk språk og identitet. 

For 2007 foreslås det å videreføre bevilgningen til samiske grunn- og videregående skoler 
omtrent på samme nivå som i 2006. 
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Kap. 225 Fellestiltak i grunnskolen og videregående opplæring, post 63 Tilskudd til 
samisk i grunnopplæringa 
Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til finansiering slik at det blir gitt opplæring i 
og på samisk, i samsvar med de rettighetene som går fram av § 6-2 og 6-3 i opplæringslova. 
Tilskuddet går også til å styrke læreres kompetanse i samisk språk og kultur.  

I skoleåret 2005–06 fikk om lag 3 050 elever i grunnskolen opplæring i samisk. Dette er en 
økning på ca. 1,7 pst. fra skoleåret 2004–05. Antall studiehjemler har vært på om lag samme 
nivå i de siste årene. Våren 2006 fikk 310 elever/lærlinger opplæring i samisk i videregående 
opplæring, det samme som våren 2004. Av disse fikk 305 opplæringen i fylkeskommunale 
skoler og 5 i frittstående skoler.  

Bevilgningen for 2007 foreslås ført videre på samme nivå som i 2006. 
  
Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, post 21 Spesielle driftsutgifter  
Kunnskapsdepartementet har i flere år gitt støtte til Sametinget for å stimulere bruken av 
IKT i samisk utdanning, særlig med fokus på utvikling av et samisk skolenett og digitale 
læremiddel på samisk. Det er utviklet samiskspråklige diagnostiske leseprøver for grunn-
skolen, og disse er tilgjengelig for skoler med samiske elever. Det er videre gitt støtte til 
opplegg for fjernundervisning i det sørsamiske området, og til pedagogiske utviklingspro-
sjekter i regi av Sametinget. I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet er det 
gitt støtte til utvikling av et elektronisk ordretteprogram for samisk språk. Fra 2005 gis det 
egen støtte til samisk læreplanarbeid. For 2007 foreslås det bevilget om lag 4 mill. kroner til 
samiske formål på de områder som er nevnt. 
 
Kap 231 Barnehager, post 50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for at samiske barn skal få utvikle språket sitt og 
kulturbakgrunnen i barnehagen. Sametinget har utarbeidet egne retningslinjer for tilskuddet. 
Tilskuddet forvaltes av Sametinget, og omfatter tilskudd til samiske barnehager og midler til 
informasjons- og utviklingsarbeid. Sametinget har fordelt midler til 47 samiske barnehager i 
2005. Det er videre tildelt midler til samiskopplæring i barnehagen til 18 norske barnehager. 
I tillegg har fire barnehager fått prosjektmidler. 
 
Kap. 271 Universiteter, post 50 Basisfinansiering statlige universitet 
Det blir bevilget midler til samiske formål gjennom universitetet i Tromsø, som fra 2002 er 
tildelt midler til to stipendiatstillinger øremerket for samisk forskning. 
 
Kap. 275 Høyskoler, post 50 Basisfinansiering statlige høyskoler 
Som en del av Kvalitetsreformen er det foretatt en gjennomgang av samisk høyere utdanning 
og forskning ved Samisk høgskole og andre institusjoner, jf. Innst. S. nr. 12 (2002 – 2003) 
og St.meld. nr. 34 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forsk-
ning. Regjeringen ser det som viktig å øke kunnskapsgrunnlaget om samiske samfunnsfor-
hold, samt samisk språk og kultur. I den sammenheng er det Regjeringens målsetting å bl.a. 
styrke samisk høyere utdanning og forskning generelt, samt øke rekrutteringen av samisk-
språklige studenter. Ett av tiltakene som nevnes i St.meld. nr. 34 (2001 – 2002) er styrking 
av sørsamisk språk og kultur og lulesamisk. Høyskolen i Nord-Trøndelag og Høyskolen i 
Bodø er fra 2005 tildelt midler til styrking og videreutvikling av henholdsvis sørsamisk og 
lulesamisk.  

Samisk høgskole har utarbeidet en langsiktig plan for oppgradering av institusjonen til viten-
skapelig høyskole på bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 34 (2001 – 2002), 
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jf. Innst. S. nr. 12 (2002 – 2003). For å bli vitenskapelig høyskole må Samisk høgskole først 
akkrediteres av NOKUT etter at høyskolen kan dokumentere at den oppfyller de krav som 
stilles i § 7.4 i Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter Lov om univer-
siteter og høyskoler.  

Nordisk ministerråd har vedtatt at alle nordiske institutt skal overdras til vertsnasjonene, og i 
perioden 2005-07 trapper Nordisk ministerråd ned finansieringen av Nordisk Samisk 
Institutt. Nedtrappingen skjer over en periode på fire år, og 2007 er det tredje året med ned-
trapping. Det er lagt til grunn en økning i den norske finansieringen av instituttet over 
Kunnskapsdepartementets budsjett. Virksomheten ved Nordisk Samisk Institutt er organisert 
som en egen enhet ved Samisk høgskole fra 2005.  
 
Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2006, jf. Budsjettinnst. S. nr. 12 (2005 – 2006) ble det 
gitt startbevilgning til Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino. Statsbygg har fått i oppgave å 
legge til rette for nybygget. Formålet med nybygget er bl.a. å samle samiskspråklige oppga-
ver og samisk vitenskapelig virksomhet i et større miljø. Samisk høgskole, Studentsamskip-
naden i indre Finnmark, Samisk spesialpedagogisk støtte og Nordisk Samisk Institutt er 
enheter underlagt Kunnskapsdepartementet, og vil sammen med Sametingets språk- og 
opplæringsavdeling, Kompetansesenter for urfolksrettigheter, Reindriftens internasjonale 
fag- og formidlingssenter og Samisk arkiv være brukere av bygget. 
 
Kap. 285 Norges forskningsråd, post 52 Forskningsformål 
Samisk forskning får støtte over kap. 285 post 52. Midlene har i første rekke gått til 
”Program for samisk forskning”. Programmet har i hovedsak vært finansiert med midler fra 
Kunnskapsdepartementet, med delfinansiering fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Programmet har omfattet både humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, og har hatt 
som formål å bidra til kompetanseoppbygging, rekruttering og til tverrfaglig og flerinstitu-
sjonelt samarbeid. I 2005 ble i alt 35 prosjekter finansiert gjennom programmet. Spesiell 
oppmerksomhet har vært rettet mot utvikling av samisk som vitenskapsspråk. Programmet 
har i den siste delen av prosjektperioden lagt økende vekt på formidling av samisk forskning. 
Det er gitt støtte til ca. 30 ulike formidlingstiltak.  

Programmet har lagt stor vekt på rekruttering av kvinner til forskning. Hovedparten av til-
delingene til studentstipend og doktorgradsstipend er gått til kvinner. 12 av 15 studentstipend 
er gått til samiske studenter. 

6,7 mill. kroner går til programmet fra post 52 i 2006. Programmet avsluttes i 2006, og det 
har vært avholdt en oppsummeringskonferanse. I årene 2001-2005 har 34 mill. kroner gått til 
programmet fra post 52. Forskningsrådet er i gang med planlegging av et nytt program fra 
2007.  

Bevilgningen på kap. 285 post 52 har også gått til samiske prosjekter innenfor andre av 
Forskningsrådets satsinger, bl.a. til et prosjekt under KUNSTI-programmet, Forsknings-
rådets program for kunnskapsutvikling innenfor språkteknologi. KUNSTI-programmet 
finansieres med midler fra Kunnskapsdepartementet over kap. 285 post 52 og Fondet for 
forskning og nyskaping over kap. 286 post 50. Fondet har også finansiert et urfolksprosjekt 
med vekt på det samiske under satsingen på globalisering.  
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Justis- og politidepartementet 

Kap. post Tiltak 
400 01 Samerettsutvalget/Forskningsprosjektet samiske sedvaner og rettsoppfatninger 
440 01 Midler til politidistrikter med kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 
470 72 Tilskudd til Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark 

 
Kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter 
I 2006 har Justisdepartementet avsatt 3,1 mill. kroner til Samerettsutvalget på kap. 400, post 
01, hvorav et mindre beløp er øremerket til forskningsprosjektet om samiske sedvaner og 
rettsoppfatninger utenfor Finnmark fylke. Forbruket i 2005 var til sammen ca. 3,95 mill. 
kroner. Forskningsprosjektet vil etter planen avsluttes i 2007. Samerettsutvalget ventes å 
avgi sin innstilling i løpet av 2007. Bevilgningsbehovet i 2007 er foreløpig uavklart. Det 
antas imidlertid å bli mellom 2-3 mill. kroner. Dette vil bli dekket innenfor JDs ramme i 
2007. 
 
Kap. 440 Politidirektoratet - Politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter 
På kap. 440, post 01 har det i flere år vært stilt midler til disposisjon for politidistrikter med 
tospråklig befolkning (samisk/norsk). Målsettingen er å motivere til økt kunnskap om det 
samiske språk i politidistrikter med samisk befolkning. Politidistrikter som har merarbeid 
som følge av tospråklighet, kan søke om tilskudd fra de avsatte midlene. Ordningen admi-
nistreres av politimesteren i Vestfinnmark politidistrikt i henhold til egen instruks. 
Bevilgningen for 2006 er på kroner 400 000. Det tas sikte på å tildele et tilsvarende beløp i 
2007. Forbruket i 2005 var på kroner 263 837. 
 
Kap. 470 Fri rettshjelp, post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak 
Retthjelpskontoret Indre Finnmark ble opprettet i 1997, og det understrekes i prosjektbeskri-
velsen at "store deler av befolkningen her er samer som er en minoritetsgruppe med særlige 
problemer, både språklig og geografisk. Behovet for rettshjelp må i denne gruppen regnes 
som ekstra stort". Det er dårligere advokatdekning i området enn på landsbasis. Dette er også 
noe av bakgrunnen for driften av kontoret. 

Justisdepartementets tilskudd for 2006 til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark er ca. 1,24 
mill. kroner. Det tas sikte på å tildele et tilsvarende beløp (prisjustert) i 2007. Forbruket i 
2005 var ca. 1,18 mill. kroner. 

Kontoret hadde 215 saker til behandling i 2005. Det ble gitt muntlig rådgivning ved 104 
saker. 
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Kultur- og kirkedepartementet  
    (i 1000 kr)
 
 
Kap. 

 
 
Post 

 
 
Tiltak 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 

 
Forslag

2007
320 53 Samiske kulturformål 34 113 43 743 47 405
320 73 Østsamisk museum 2 188  20 000
320 73 Ája Samisk Senter  1 500
326 78 Samisk språkteknologi 500 500 500
335 75 Tilskudd til samiske aviser 12 969 13 369 13 877
340 71 Tilskudd til kirkelige formål 1 200 1 250 1 300
Sum   50 970 58 862 84 582

I tillegg blir det bevilget midler til samiske formål over følgende budsjettkapitler: 
Kap. Post Tiltak 
326 01 Språk, litteratur- og bibliotekformål (Nasjonalbiblioteket) 
329 01 Arkivformål 
334 72 Knutepunktinstitusjoner 
335 76 Ymse publikasjoner 
340 01 Kirkelig administrasjon, driftsutgifter 
340 71 Tilskudd til kirkelige formål (diakoni, undervisning og kirkemusikk) 
340 75 Trosopplæring 
341 01 Presteskapet, driftsutgifter 

 
 
Kap. 320 Allmenne kulturformål, post 53 Samiske kulturformål 
Fra og med statsbudsjettet for 2002 overføres bevilgninger til ulike samiske kulturformål til 
Sametinget over én post. Posten dekker tilskudd til samisk spesialbibliotek, mobil bibliotek-
tjeneste, samisk kunstnerstipend, utstillingsvederlag til samiske kunstinstitusjoner, steds-
navntjenesten og oppfølging av samisk språklov, samiske museer, samiske musikkfestivaler 
og Beaivváš Sámi Teáhter.  

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at det i 2007 blir satt av 47,4 mill. kroner over kap. 
320, post 53 Samiske kulturformål. Bevilgningen til samiske kulturformål er dermed økt 
med 15,3 mill. kroner over 2 år. 
 
Kap. 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg 
Statsbygg viderefører byggeprosjektet for Østsamisk museum og bearbeider planene 
sammen med Østsamisk museum. Det er ikke fastsatt ny kostnadsramme for prosjektet. 
Statsbygg vil i løpet av høsten 2006 utlyse ny konkurranse om entreprisen. Byggingen kan 
starte sommeren 2007 og være ferdig sommeren 2008. For å sikre midler til bygging av 
museet og videre planlegging av utstillingene i 2007 foreslår departementet 20 mill. kroner.  

En delutvidelse av Ája Samisk Senter ble i 2005 finansiert av Troms fylkeskommune. Det 
gjenstår å gi museet og biblioteket forsvarlige arealer og fornying av kultursalen. Det fore-
slås 1,5 mill. kroner i planleggingstilskudd i 2007. 
 
Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 01 Samisk bibliografi 
Nasjonalbiblioteket har siden 1993 hatt samisk bibliografi som særskilt oppgave. I tillegg til 
det samiskspråklige materialet tas det også med litteratur på andre språk, innen alle fag og 
emner som berører samiske forhold. Målet er en felles nordisk bibliografi. Hittil er samisk 
bibliografi blitt utgitt i trykt form tre ganger, og den er tilgjengelig som elektronisk doku-
ment. 
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Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 78 Ymse faste tiltak 
For å styrke utviklingen av samisk språkteknologi vil Kultur- og kirkedepartementet bidra 
med 1,5 mill. kroner over tre år til et prosjekt for utvikling av samisk korrekturprogram i regi 
av Sametinget. Det foreslås for 2007 en bevilgning på 0,5 mill. kroner til dette formålet. 
 
Kap. 329 Arkivformål, post 01 Driftsutgifter 
Samisk arkiv er fra 2005 etter ønske fra Sametinget overført fra Sametinget til Riksarkiva-
ren. Bevilgningen til samisk arkiv videreføres i 2007 på samme nivå som i 2006. 
 
Kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner 
Det er en forutsetning for tilskuddet til Nordnorsk filmsenter AS under kap. 334 Film- og 
medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, at det skal produseres minst én samisk film i 
året med støtte fra selskapet.  
 
Kap. 335 Pressestøtte, post 75 Tilskudd til samiske aviser 
Tilskudd til samiske aviser bevilges over kap. 335 post 75. De samiske avisene har mottatt 
statsstøtte siden 1979, fra 1987 over egen budsjettpost. Tilskuddsordningen er regulert i for-
skrift av 17. mars 1997 om tilskudd til samiske aviser. Pressestøtten er først og fremst be-
grunnet ut fra pressens betydning for demokrati og ytringsfrihet. I tillegg har de samiske 
avisene en viktig oppgave i forhold til å opprettholde og videreutvikle det samiske skrift-
språket. Fra og med 2005 er derfor forskriften endret slik at den også omfatter tilskudd til 
innstikk eller lignende på lulesamisk, i aviser som ellers skriver på norsk. For 2006 er det 
bevilget 13,3 mill.kroner, en økning på 0,4 mill. kroner i forhold til året før. For 2007 er det 
foreslått en bevilgning på 13,9 mill.kroner. Departementet har innledet en dialog med Same-
tinget for å vurdere om det er hensiktsmessig at Sametinget overtar forvaltningen av disse 
tilskuddene. I dag forvaltes ordningen av Medietilsynet. 
 
Kap. 340 Kirkelig administrasjon, post 01 Driftsutgifter, post 71 Tilskudd til kirkelige 
formål og post 75 Trosopplæring  
I driftsbevilgningen som tildeles Kirkerådet under kap. 340 post 01 inngår også bevilgningen 
til Samisk kirkeråd. Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet, med formål å være et sent-
ralkirkelig organ for samiske kirkelige spørsmål.  

Fra post 71 Tilskudd til kirkelige formål er det gjennom flere år gitt tilskudd til Det Norske 
Bibelselskap til oversettelse av bibelske tekster til lule-, sør- og nordsamisk. Oversettelsen 
av Det nye testamente til nordsamisk forelå i 1998. Tilskuddet går nå hovedsaklig til over-
settelse av Det gamle testamente til nordsamisk, og var forventet å gå over ti år. Av økono-
miske årsaker vil arbeidet kunne bli forskjøvet noe i tid. For 2007 foreslås en bevilgning på 
1,3 mill. kroner. 

Av tilskuddet som bevilges under post 75 Tilskudd til trosopplæring i Den norske kirke, er 
opplæringstilbud for barn og unge i den samiske befolkning et prioritert innsatsområde. Flere 
menigheter i Nord-Norge med samiskspråklig befolkning er valgt ut som forsøksmenigheter 
i utviklingen av et bredt og systematisk opplæringstilbud i Den norske kirke. Det arbeides 
også med å utvikle informasjons- og opplæringsmateriell i tilknytning til reformen. Budsjett-
forslaget for 2007 innbærer en ytterligere økning i bevilgningen til trosopplæringsreformen. 
 
Kap. 341 Presteskapet, post 01 Driftsutgifter  
I bevilgningene til presteskapet under kap. 341, post 01, inngår også kirkelig betjening av 
den samiske befolkningen. I Nord-Hålogaland bispedømme er det flere samisktalende pres-
ter, og en stiftskapellan med tjeneste blant spredtboende samer. I Nidaros bispedømme er det 
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opprettet en preste- og diakonstilling med tjeneste overfor sørsamene i bispedømmet. Den 
norske kirke har også en egen tolketjeneste, som omfatter tre tolker i 70 pst. stilling og to 
tolker i 20 pst. stilling. 

Posten omfatter også bevilgninger til Kirkelig utdanningssenter i nord. Utdanningssenteret 
ble opprettet i Tromsø i 1997 for å gi et kirkelig utdanningstilbud i nord, og bl.a. med det 
formål å profilere samiske perspektiv i praktisk-kirkelig utdanning. Til nå har utdannings-
senteret vært organisert som en del av Det praktisk-teologiske seminar i Oslo. For å styrke 
senterets selvstendighet og nordnorske forankring, foreslår departementet at Kirkelig utdan-
ningssenter i nord etablerers som en egen institusjon under Kultur- og kirkedepartementet i 
2007. 
 
Spillemidler til samisk idrett  
Ved fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping AS for spilleåret 2005 til idrettsformål i 
2006 ble det avsatt 300 000 kroner til samisk idrett. Tilskuddet ble overført til Sametinget 
som ansvarlig for den videre fordelingen av midlene i tråd med målsettingen for tilskuddet. 
Det vil tas stilling til eventuell fordeling av spillemidler til samisk idrett for 2007 i forbin-
delse med hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål våren 2007.   

Formålet med tilskuddet er å støtte opprettholdelse og videreutvikling av de særegne 
samiske idrettsaktiviteter som er en del av tradisjonell samisk kultur. Tilskuddet skal primært 
benyttes til aktiviteter rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). 
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Helse- og omsorgsdepartementet 
    (i 1000 kr)
 
 
Kap. 

 
 
post 

 
 
Benevnelse 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
724 21 Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten mv, 

kan nyttes under post 70 
11 000 11 800 12 200

 

I tillegg blir det bevilget midler til samiske formål over følgende budsjettkapittel: 
    (i 1000 kr)
 
 
Kap. 

 
 
post 

 
 
Benevnelse 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
743  75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan 

overføres 
18 000 24 200 25 100

 
 
Kap. 724 Helsepersonell og tilskudd til persontiltak, post 21 Forsøk og utvikling i primær-
helsetjenesten mv, kan nyttes unders post 70 

Utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning  

For 2006 disponeres 11,8 mill. kroner til videreføring av tiltak på grunnlag av handlings-
planen «Mangfold og likeverd». Av disse midlene er 5,7 mill. kroner overført til Sametinget. 
Sosial- og helsedirektoratet forvalter omlag 6,1 mill. kroner. Av disse midlene er Senter for 
samisk helseforskning i 2006 tildelt 4,8 mill. kroner.  

Midlene omfatter også et grensekommunesamarbeid mellom kommuner i Nord-Finland, 
Finnmark og Nord-Troms. 

Departementet skal sammen med Sametinget videreføre arbeidet. Hovedprinsippene i Mang-
fold og likeverd danner grunnlaget for det videre arbeid. Det vises for øvrig til kap. 743 
Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse for omtale av utvikling av nasjonale 
kompetansebaser for tjenester til samisk befolkning innen psykisk helsevern. 

For 2007 foreslås midler til videreføring av arbeidet.  
 
Kap. 743 Statlig stimulering av psykisk helse, Tilskudd til styrking av psykisk helse-
vern, kan overføres 
Det er under etablering et samisk kompetansesenter for utvikling av psykiatriske tjenester til 
den samiske befolkningen med henholdsvis en familieavdeling i Karasjok og en voksen-
avdeling i Lakselv, jf. St.prp. nr. 63 (1997-1998). Helse Nord har utarbeidet en overordnet 
plan for kompetansesenteret. Hovedutfordringen for det kliniske arbeidet er å åpne virksom-
het for forskningsaktivitet og utvikle et system for formidling av klinisk erfaring. Kompetan-
sesenterets kliniske virksomhet er en integrert del av kompetansesenteret. Familieavdelingen 
i Karasjok ble åpnet i 2004, og akutteamets virksomhet fungerer som et ambulerende team.  

Hovedutfordringen for det kliniske arbeidet er dels å bygge opp kompetanse på språk og 
kultur samt flerkulturell forståelse, dels å åpne virksomheter for forskningsaktivitet og ut-
vikle et system for formidling av klinisk erfaring. 
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Barne- og likestillingsdepartementet 

Kap. Post Tiltak 
857 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 
850 01 Barneombudet 

 
 
Kap 857 Barne- og ungdomstiltak, post 79 Internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan 
overføres 
Målet med bevilgningen er å stimulere internasjonalt samarbeid på barne- og ungdomsområ-
det. Målgruppen er frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, enkeltpersoner og grupper 
av barn og ungdom, institusjoner som arbeider med barn og ungdom, samt offentlige myn-
digheter lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Hoveddelen av posten benyttes til Norges bidrag til deltakelse i EU-programmet Aktiv ung-
dom, som starter 1. januar 2007, og til kostnader knyttet til deltakelse i andre EU-program-
mer som retter seg mot barn og ungdom. Posten dekker også Norges bidrag til Det euro-
peiske ungdomsfond i Europarådet, kostnader i forbindelse med bilateralt samarbeid, opp-
følgingen av EØS sine finansielle ordninger, samarbeidet innenfor bl.a. rammene av Norges 
deltakelse i Barentsrådet og Østersjørådet, og andre tiltak knyttet til det mellomstatlige sam-
arbeidet på ungdomsområdet. Videre får de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene 
grunnstøtte til sitt internasjonale arbeid og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorgani-
sasjoner får tilskudd til sitt internasjonale arbeid. 

 
Kap. 850 Barneombudet Post 01 
Hovedmål for ombudets virke framgår i Lov om Barneombud. Barneombudets overordnede 
oppgaver er å fremme barns interesser i samfunnet, herunder vurdere om lovverket, forvalt-
ning og rettspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om 
barns rettigheter.  

Det har fremdeles høy prioritet å overvåke inkorporeringen av barnekonvensjonen. Her er 
det viktig å følge med i det informasjonsarbeidet som gjøres rundt barnekonvensjonen og å 
kartlegge konvensjonens anvendelse som rettskilde. En løpende oppfølging av kommenta-
rene og tilrådingene fra FNs ekspertkomité for barns rettigheter vil stå sentralt i ombudets 
arbeid i 2007. 

Samiske barn og unges rettigheter skal ivaretas, og et tettere samarbeid mellom Barneom-
budet og med bl.a. Sametinget skal utvikles. Barneombudet har vært i kontakt med barne-
ombudene i Sverige og Finland med tanke på å få etablert et felles prosjekt i samarbeid med 
de respektive Sametingene på Nordkalotten. 
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Landbruks- og matdepartementet 

(i 1000 kr) 
 
 
Kap 

 
 
Benevnelse 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
1147 Reindriftsforvaltningen 48 941 53 562 57 427
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 99 774 92 500 92 500
 Sum 148 715 146 062 149 927

Kap. 1147 Reindriftsforvaltingen 
(i 1000 kr) 

 
 
Post 

 
 
Tiltak 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
01 Driftsutgifter 38 156 37 719 38 528
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres 3 928 3 293 6 349
70 Tilskudd til fjellstuer 628 680 680
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 6 229 11 870 11 870
 Sum  48 941 53 562 57 427

 

Reindriftsforvaltningen skal legge til rette for at målene i reindriftspolitikken blir nådd. 
Reindriftsforvaltningen forvalter reindriftsloven og virkemidlene under reindriftsavtalen. 
Reindriftsforvaltningen er også sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret og 
områdestyrene, og har en rådgivende funksjon i forhold til næringen. 

Reindriftspolitikken bygger på to selvstendige verdigrunnlag; en næringspolitisk produk-
sjonsverdi og en samepolitisk kulturverdi. De reindriftspolitiske målene er sammenfattet i 
begrepet ”En bærekraftig reindrift”. Med dette menes en reindrift som har økologisk, økono-
misk og kulturell bærekraft.  
 
Rapport 2005 
Fastsetting av ulike rammevilkår for reindriften i Finnmark har tatt vesentlig med ressurser 
og tid. Dette gjelder i særlig grad i forhold til oppfølgingen av Reindriftstyrets vedtak om 
høyeste tallet på rein for sommerbeitedistriktene i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Et eget 
prosjektkontor i Kautokeino har hatt ansvaret for å lede arbeidet med tilpassing av reintallet i 
nær dialog med næringen. I dette arbeidet har frivillig reduksjon av reintallet gjennom 
bonusordninger og avvikling av driftsenheter mot økonomisk kompensasjon stått sentralt. 
Siden våren 2002, da prosjektkontoret startet opp sitt arbeid, har 29 driftsenheter fra Vest-
Finnmark avviklet gjennom innløsning eller andre strukturtiltak. Av disse er 19 enheter av-
viklet i 2005. Gjennom denne reduksjonen, som utgjør 11 prosent av tallet på driftsenheter 
per 31. mars 2002, har tilpassingen medvirket til en lettelse i potensialet for en økning av 
reintallet i Vest-Finnmark. I tillegg til avviklingsordningene ble det innført to økonomiske 
bonusordninger for å redusere reintallet til det fastsatte innen 1. april 2005. Ordningene ble 
rettet mot de som avviklet sin reindrift, samt mot de som reduserte sitt reintall. Reintallet per 
1. april 2005 viste om lag 91.000 rein. Dette tallet er vesentlig høyere enn det fastsatte på 
64.300 rein. Med bakgrunn i at de frivillige ordningene ikke førte frem ble det fremmet for-
slag om endringer i reindriftsloven. Disse endringene skulle bl.a. legge til rette for lovbaserte 
tiltak for en tilpassing av reintallet til beiteressursen, og der igjennom en økologisk bære-
kraftig reindrift. Stortinget valgte av flere årsaker å ikke behandle lovforslaget i 2005. 

Reindriftstyret vedtok på slutten av 2005 å evaluere prosessen med fastsetting av reintallet i 
Vest-Finnmark reinbeiteområde. Evalueringen vil bli gjennomført i 2006.  
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I løpet av de siste 25 årene har det vært stor oppmerksomhet omkring tilstanden på lavbei-
tene på Finnmarksvidda. Undersøkelser basert på satellittbilder tatt på 1970-, 1980-, og 
1990-tallet dokumenterer en klar negativ utvikling i lavbeitene. Imidlertid viser undersøkel-
ser fra 2005 en viss positiv utvikling av lavbeitene. 

Reindriftsforvaltningen har et ansvar for å ivareta reindriftens arealinteresser i den allmenne 
arealforvaltningen. En vesentlig del av ressursene ved forvaltningen går med til denne type 
saker. Utfordringen er at tallet på enkeltsaker er økende.  

Reindriftsforvaltningen har arbeidet med å øke reindriften sin innvirkning gjennom de virke-
midlene som styrer arealbruken. Ved endringer av lover og forskrifter som styrer arealbru-
ken har forvaltningen gitt innspill. 

De siste årene har interessen for å etablere vindkraftverk økt. Mange av kraftverkene er søkt 
lokalisert innenfor reinbeiteområdene. Reindriftsforvaltningen har gjennomført tematiske 
konfliktvurderinger av alle vindkraftprosjekter som var meldt og konsesjonssøkt per 1. juni 
2005. De tematiske konfliktvurderingene ble utarbeidet etter spesifikke retningslinjer. Til 
sammen er 24 vindkraftprosjekter vurdert. 

Reindriftsforvaltningen har medvirket til at 75 pst. av reinbeitedistriktene har fått utarbeidet 
distriktsplaner, og som har blitt stadfestet av områdestyret. 

Fra Reindriftens utviklingsfond er det overført 2 mill kroner til Samisk utviklingsfond. 

Det er lagt til rette for at reindriftsutøverne kan levere meldingsskjemaet og søknader om til-
skudd/rovvilterstatninger elektronisk. Videre er det utarbeidet rettledningsmateriell og 
interne samordningsregler for tilskuddsbehandling. 

Det er gjennomført tellinger av rein i Finnmark samt i de sørlige reinbeiteområdene. I de til-
feller hvor det har vært større avvik mellom tellinger og utøverne sine egne rapporter, er det 
satt i verk tiltak.  

Reindriftsforvaltningen har gitt ut Ressursregnskapet for reindriften, samt Totalregnskapet 
for reindriften.  

Magasinet Reindriftsnytt er utgitt med 4 nummer og har om lag 1400 abonnenter og vender 
seg til reindriftsutøvere og forvaltning.  
 
Budsjettforslag 2007 
En prioritert oppgave for styringsorganene er fastsetting av rammevilkår for reindriften. Etter 
Landbruks- og matdepartementets mening er klare rammebetingelser for reindriftsnæringen 
en forutsetning for å nå målene om en bærekraftig reindrift. Dette blir underbygd av 
Riksrevisjonen sitt dokument nr 3:12 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av bære-
kraftig bruk av beiteressursene i Finnmark, der Riksrevisjonen påpeker bl.a. at det ikke 
foreligger en helhetlig strategi for å nå målet om en bærekraftig reindrift. Videre blir behovet 
for at de nødvendige vilkårene blir fastsatt for å nå dette målet, påpekt. Disse forholdene blir 
også påpekt av Næringskomiteen i deres behandling av Reindriftsavtalen 2005/2006, jf. Inst 
S nr 226 (2004-2005) og Reindriftsavtalen 2006/2007, jf. Inst S nr 222 (2005-2006). 

Forvaltningen skal også i 2007 prioritere arbeidet med å gjennomføre en treårig plan for fast-
setting av manglende rammebetingelser, med hovedvekt på Finnmark. Denne planen er en 
oppfølging av Riksrevisjonens merknader. Dette gjelder fastsetting av grenser mellom om-
råder, distrikt og siidaområder. Videre gjelder det fastsetting av beitetider for de ulike 
årstidsbeitene, samt høyeste reintall basert på det samlede arealet av de ulike årstidsbeitene. I 
den sammenheng bør særskilt nevnes en avtalebasert fastsetting av beitegrenser og bruks-
mønster for fellesbeitene i Finnmark, fastsetting av områdegrenser mellom Troms og Vest-
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Finnmark og mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, nye distriktsgrenser i Karasjok Øst, 
gjennomgang av områdegrensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag, samt en gjennom-
gang av distriktsinndelingen i Nordland og soneinndelingen i Vestre Namdalen. 

For å ha nødvendig kontroll med utviklingen i reindriften, skal forvaltningen sikre at 
nødvendig grunnlagsdata om bl.a. beiteforhold og slaktevekter blir innhentet. 

Reindriftsforvaltningen skal fortsette å etablere nettverk og allianser til andre offentlige 
organ, og gjøre disse kjent med reindriftens behov for sammenhengende areal, samt konse-
kvensene for reindriften av ulike tiltak innenfor reinbeiteland. Videre skal forvaltningen 
arbeide for å få dokumentert reindriften sin arealbruk og gjøre denne kjent for kommuner og 
fylker. 

 Reindriftsforvaltningen skal være en aktiv pådriver i forhold til endringer av lover og for-
skrifter som styrer arealbruken. Videre skal forvaltningen satse på økt kompetanse i forhold 
til gjeldende regelverket både blant egne tilsette og blant reindriftsutøverne.  

Reindriftsforvaltningen skal arbeide videre med å få verdiklassifisert reindriftens arealer, 
samt arbeide for at de resterende distriktsplanene blir ferdigstilt. 

 I sammenheng med at det er etablert en metode for konfliktvurdering av særskilte områder 
ved vindkraftutbygging, skal forvaltningen løpende utarbeide en tematisk konfliktvurdering 
for reindrift av meldte og omsøkte vindkraftprosjekt. 

Reindriftsforvaltningen skal bidra til at verdiskapingen i reindriften øker. I samarbeid med 
næringens organer og andre aktører, skal forvaltningen bidra til at de økonomiske ressursene 
over reindriftsavtalen nyttes på en formålstjenlig måte som gir størst effekt og verdiskaping. 
I sammenheng med dette skal forvaltningen arbeide for at virkemidlene fra Reindriftens 
utviklingsfond og Verdiskapingsprogrammet for reindrift blir koordinert, slik at effekten av 
de to ordningene blir størst mulig. Videre skal forvaltningen arbeide for å legge til rette for 
en positiv samhandling mellom reindriftsnæringen, Innovasjon Norge og egen forvaltning i 
gjennomføringen av verdiskapingsprogrammet. 

Reindriftsforvaltningen skal arbeide aktivt for å synliggjøre behovet for og legge til rette for 
å styrke kvinnenes stilling i reindriften. De etablerte kvinnenettverkene er sentrale i dette 
arbeidet. Videre er det sentralt at arbeidet med verdiskaping i reindriften blir sett i sammen-
heng med satsingen på de kvinnerettede tiltakene. Et viktig forhold i likestillingen er rekrut-
tering. 

Reindriftsforvaltningen skal medvirke til at man får utarbeidet et enklere og bedre regelverk 
for tilskuddsordningene. I 2007 skal Reindriftsforvaltningen sørge for å videreføre arbeidet 
med å legge til rette for elektroniske selvbetjeningsløsninger i forvaltningen, systemutvikling 
og gi innspill til forenklinger i de økonomiske virkemidlene over reindriftsavtalen. Videre 
skal forvaltningen arbeide for å sikre rask og lik behandling av de enkelte utøverne i de ulike 
reinbeiteområdene. Som en del av kontrollarbeidet skal forvaltningen fortsette å telle rein i 
de ulike reinbeiteområdene. Ved større avvik mellom telling og utøvernes egen rapportering, 
skal det settes inn tiltak. Reindriftsforvaltningen skal delta aktivt i arbeidet med å utvikle 
konfliktforebyggende tiltak i forhold til andre næringsinteresser.  

Dokumentasjon av reindriftens arealbruk og sine rettigheter er avgjørende for næringen sin 
fremtid. Nettverk og allianser til andre offentlige organer skal gjøres kjent og øke aksepten 
for reindriften sitt nærvær. Videre er det stilt krav om nær kontakt mellom næringens repre-
sentanter og Reindriftsforvaltningen for å opparbeide tillit og forståelse. Et slikt samarbeid er 
avgjørende for å nå målet om en bærekraftig utvikling. 
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Reindriftsforvaltningen skal være en virksomhet som utnytter sine ressurser på en effektiv 
måte, og som gjennom forvaltning og rådgivning sikrer brukerne effektive tjenester. 

Reindriftsforvaltningen skal videreføre innsatsen mot utvikling av personal- og lønnspoli-
tikk, kompetanseoppbygging, organisasjonsutvikling, økonomistyring, ledelsesutvikling, 
interne driftsoppgaver samt IKT. I forhold til kompetanseoppbygging skal forvaltningen 
særlig prioritere opplæring av de tilsatte i samisk språk. 
 
Kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

(i 1000 kr) 
  
 
Post  

 
 
Tiltak 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett  

2006 
Forslag

2007
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 33 500 34 300 37 300
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 5 800 5 900 5 900
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 55 705 50 500 47 500
79 Velferdsordninger 1 800 1 800 1 800
82  Kostnader vedrørende radioaktivitet i rein 2 969  
   Sum 1151 99 774 92 500 92 500

 
Kapittelet omfatter bevilgninger til gjennomføring av reindriftsavtalen, samt bevilgning for 
dekning av kostnader i forbindelse med radioaktivitet i reinkjøtt. Reindriftsavtalen er, ved 
siden av reindriftsloven, det viktigste operative redskapet for å følge opp målene og retnings-
linjene i reindriftspolitikken. Her fastsettes bruken av de økonomiske virkemidlene, bl.a. ut 
fra reindriftslovens intensjoner og bestemmelser. For nærmere omtale av mål og strategier i 
reindriftspolitikken vises det til St. prp. nr. 64 (2005-2006) og Innst. S. nr. 222 (2005-2006) 
Om reindriftsavtalen 2006-2007, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i rein-
kjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2006.  
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Miljøverndepartementet 
    (i 1000 kr)
 
 
Kap. 

 
 
post 

 
 
Benevnelse 

Regnskap
2005

Saldert 
budsjett 

2006 
Forslag

2007
1429 50 Tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid 2 000 2 000 2 000

 
 
Kap. 1429 post 50 Tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid 
Miljøverndepartementet viderefører ordningen med tilskudd til samisk kulturminnevern-
arbeid. Tilskuddsordningen skal ivareta overordnede kulturminnefaglige hensyn i arbeidet 
med samisk kulturminner og kulturmiljøer. Midlene skal i hovedsak nyttes til større vedlike-
holds- og restaureringsarbeid. Det er foreslått at 2 mill. kroner skal avsettes til formålet i 
2006.  Midlene stilles til disposisjon for Sametinget gjennom tildelingsbrev fra Miljøvern-
departementet.  

Miljøverndepartementet har delegert myndighet etter kulturminneloven til Sametinget 
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