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Tillegg til tildelingsbrev 2020 – Samisk høgskole
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser Prop. 1 S (2019–2020) Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, hvor bevilgning til Samisk høgskole er omtalt, og til
Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 16 S (2019–2020).
På denne bakgrunnen tildeler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5 363 000
kroner over kap. 560 Samiske formål, post 55 Samisk høgskole.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler bevilgninger for 2020 fra departementet
til Samisk høgskole i ett, samlet tildelingsbrev.
2. MÅL OG OPPDRAG FOR 2020
Bevilgningen er satt av til følgende tiltak/oppdrag:
2.1
2.2

Faglig analysegruppe for samisk statistikk
Samiske veivisere

2.1 Faglig analysegruppe for samisk statistikk
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til revidert avtale med Samisk høgskole
undertegnet 18. november 2011 om sekretariatsfunksjonen for Faglig analysegruppe for
samisk statistikk, og til retningslinjer for analysegruppen, fastsatt 12. september 2011. Vi
viser videre til at det ble oppnevnt en ny faglig analysegruppe for samisk statistikk for
perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2020 i departementets brev av 28. september
2016 til medlemmene. Departementet og Sametinget vil arbeide med oppnevning av nye
medlemmer i Faglig analysegruppe for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2024.
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Faglig analysegruppe for samisk statistikk er etablert i tråd med Prosedyrer for
konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Formålet med analysegruppen er
å styrke faktagrunnlaget for det årlige budsjettsamarbeidet og for vurderinger og beslutninger
i konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Analysegruppen skal legge
fram en årlig rapport om situasjon og utviklingstrekk på ulike områder i det samiske
samfunnet.
I samsvar med punkt 8 i avtalen mellom departementet og Samisk høgskole om
sekretariatsfunksjon for Faglig analysegruppe for samisk statistikk tildeles Samisk høgskole
inntil 1 389 000 kroner over statsbudsjettet kap. 560, post 55 i 2020.
Utgifter til publisering av den årlige rapporten og presentasjon av denne på seminarer for
Sametinget og for departementer høsten 2020 er inkludert i det tildelte beløpet. Vi kommer
tilbake til nærmere tidspunkt for seminaret.
2.2 Samiske veivisere
Samisk høgskole står ansvarlig for gjennomføringen av ordningen med samiske veivisere.
Formålet med Samiske veivisere er at de skal gi økt kunnskap om samer og samiske forhold
blant unge i Norge. Målgruppen er spesielt ungdom i videregående skole. Det er et mål at
tiltaket skal føre til dialog mellom samisk ungdom og andre ungdommer og bidra til å
motvirke etnisk diskriminering.
For å supplere foredragene som gjennomføres av de Samiske veiviserne, vil Samisk
høgskole utarbeide og drifte egne nettsider med informasjon om samisk språk, kultur og
samfunnsliv, spesielt rettet mot ungdom. Samisk høgskole vil samtidig ivareta materialet fra
tidligere Gáldus informasjonsside om urfolks- og menneskerettigheter.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler inntil 3 974 000 kroner over
statsbudsjettets kap. 560 post 55 i 2020 til ordningen Samiske veivisere.

3. BUDSJETTILDELINGER
3.1 Budsjettrammer 2020
Stortinget har for 2020 vedtatt budsjettrammene for Kommunal- og moderniseringsdepartementets område.
Beløpet som overføres til Samisk høgskole i 2020 vil utgjøre inntil 5 363 000 kroner.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utbetale bevilgningene i to rater for faglig
analysegruppe og samiske veivisere samlet. Første rate utbetales i februar og andre rate i
september.
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Kap. 560 Samiske formål
Post Oppdrag
55
2.1
2.2

[tall i kr]
Betegnelse
Faglig analysegruppe
Samiske veivisere
Sum

Budsjett 2020
694 500 x2
1 987 000 x2
5 363 000

Bevilgningen vil bli utbetalt til kontonummer 7694 05 18942.
3.2 Forutsetning for bevilgningene
Samisk høgskole er ansvarlig for at midlene brukes til de mål og oppdrag som er omtalt
under pkt. 2.
Bevilgningene til de to tiltakene er bevilget på en 50-post. Det innebærer bl.a. at et eventuelt
mindreforbruk i 2020 forutsettes benyttet innenfor formålet for posten i det påfølgende året
og at et eventuelt merforbruk må dekkes av Høgskolen.

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
4.1 Rapportering gjennom året
Departementet vil videreføre ordningen med å avholde minimum ett fast årlig møte mellom
høgskolen og departementet hvor både faglige, administrative og økonomiske forhold kan
drøftes.
Vi vil komme tilbake med forslag til tidspunkt, som hovedregel avholdt i løpet av 2. kvartal.
Møter foreslås i utgangspunktet avviklet som videokonferanse.
4.2 Årsrapport og årsregnskap
Departementet forutsetter at det føres regnskap pr. 31. desember 2020 over bruken av
midlene, og at det utarbeides en årsrapport for hvert av tiltakene.
Samisk høgskole skal oversende årsrapportene for 2020 til departementet, med kopi til
Riksrevisjonen, innen 15. mars 2021. Årsrapportene skal inneholde rapportering av
oppdragene omtalt i dette tildelingsbrevet og om hvilke mål som er oppnådd, jf. pkt. 2.
Departementet vil understreke at det er Samisk høgskole som står ansvarlig for at den
avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. Det kan ikke
gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold
som gjør det nødvendig.
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