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I  Vedlegg 

Nr  Dok. dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1  25.02.1999 Sametinget Sametingets økonomiinstruks. Fastsatt av Sametinget 25. 

februar 1999 med ikrafttreden 1. mars 1999. 

2  30.05.2003 Finansdepartementet Brev fra Finansdepartementet. Revidert regelverk for 

økonomistyring i Staten. 

3  10.09.2004 Finansdepartementet Rundskriv 106/04. Økonomiregelverkets rekkevidde overfor 

statlige virksomheter som har fått unntak fra 

bruttoprinsippet. 

4  23.12.2004 
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Behandlinger 
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Sametingsrådet 18.01.05 R 22/05 

Plan- og finanskomiteen  PFK-005/05 
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Sign:  _________________ /_________________ 

Møtesekretær: Svenn-Egil Knutsen/Gunn-Astrid Nyborg 

II  Forslag og merknader 

Sametingsrådets forslag til komiteen: 

Delegering 

1.  Sametinget delegerer i denne instruks myndighet til Sametingets president til å forvalte de bevilgninger 

Sametinget bevilger i sitt budsjett og i henhold til Sametingets grunnregler § 5-1.  

 

2.  Sametinget delegerer i denne instruks myndighet til Sametingets tilskuddsstyre og Samisk 

parlamentarisk råd, Norge til å forvalte bevilgninger som Sametinget i sitt budsjett bevilger til disses 

arbeidsområde.  

 

3.  Sametingets president er ansvarlig for at det utarbeides en detaljert økonomiinstruks. Presidenten kan 

delegere fullmakt til direktøren for fastsetting av detaljert økonomiinstruks. Midler forvaltet av 

Sametingets tilskuddsstyre og Samisk parlamentarisk råd, Norge, skal skje i henhold til detaljert 

økonomiinstruks. 

 

4.  Detaljert økonomiinstruks skal omhandle beskrivelse av:  

a.  oppgave- og ansvarsfordeling 

b.  intern styring og kontroll 

c.  standarder og systemer for rapportering og betalingsformidling 

d.  økonomisystem, bokføring, oppbevaring og dokumentasjon av regnskapsmateriell og rutiner for 

behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 

e.  tilskuddsforvaltning 

 

5.  Myndigheten skal utøves innenfor de retningslinjer Sametinget til en hver tid gir for bruken av 

budsjettmidlene. 

 

6.  Økonomiforvaltningen i Sametinget skal følge Reglement for økonomistyring i staten (R) og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten (B), med de tilføyelser/presiseringer som fremgår av 

bestemmelsene i denne instruks. Økonomiforvaltningen skal også skje i henhold til 

Finansdepartementets rundskriv av 10. september 2004 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor 

statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106/04).  

 

Myndighet, oppgaver og ansvar 

1.  Sametinget er etablert med hjemmel i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelovens 

§1-3). Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske 

folkegruppe (§ 2-1). Sametinget, som folkevalgt organ, har det overordnede ansvar for 

økonomiforvaltningen og er ansvarlig overfor bevilgende myndigheter for de økonomiske ressursene 

som stilles til tingets rådighet. Sametinget fordeler årlig midler til forskjellige virksomhetsområder, og 

gjennom dette vedtak kan Sametinget sette vilkår til disponering av midler til tiltak og til dekning av 

løpende driftsutgifter.  
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Sametinget er ikke et underordnet organ i forhold til regjeringen, og er heller ikke underlagt 

statsrådens instruksjons- og kontrollmyndighet. I henhold til Lov om Sametinget og andre samiske 

rettsforhold § 2-1 kan fagdepartementet delegere fullmakt til Sametinget å forvalte bevilgninger som 

Stortinget bevilger til samiske forhold. Sametinget må derfor følge de føringer som gis i Stortingets 

budsjettvedtak og tildelingsbrev fra departementet. Statsråden har et ansvar overfor Stortinget for 

Sametingets bruk av budsjettmidlene og kan derfor fastsette rammer for økonomiforvaltningen i 

Sametinget, samt be om rapporter fra Sametinget om dets virksomhet og regnskap. 

 

2.  Sametingets president er virksomhetens leder i henhold til Sametingets grunnregler § 5-1.  

Presidenten skal: 

a.  Føre tilsyn med at Sametingets samlede virksomhet utøves i samsvar med de vedtak og vilkår som 

Sametinget til enhver tid setter. 

b.  Medvirke til at Sametingets vedtak blir gjennomført. 

c.  Føre kontroll med bevilgningsfullmakter og tildele midler til driftsenhetene med basis i 

Sametingets tildelingsvedtak. 

d.  Føre tilsyn med at de økonomiske rammer som Sametinget fastsetter blir overholdt. 

 

Presidenten er ansvarlig overfor Sametinget for at det utarbeides en detaljert 

økonomiforvaltningsinstruks og at administrasjonen følger opp med forsvarlig intern styring og 

kontroll. Presidenten er ansvarlig for kommunikasjonen med departementet i saker som vedrører 

statsbudsjett, statsregnskap og rapportering. Presidenten kan delegere til direktøren å fastsette detaljert 

instruks for økonomiforvaltningen.  

 

3.  Sametingets tilskuddstyre og Samisk parlamentarisk råd, Norge er ansvarlig overfor Sametinget i at 

budsjettmidler bevilget til disse organenes ansvarsområder brukes innenfor de retningslinjer og 

føringer som Sametinget til enhver tid legger.  

 

4.  Eksternkontroll av regnskap og forvaltning utøves av Riksrevisjonen som et uavhengig organ i 

henhold til § 2 i Lov av 7. mai 2004 nr. 21 Om Riksrevisjonen. 

 

5.  Sametinget kontroll- og konstitusjonskomité kan ta opp saker til behandling i henhold til Sametingets 

forretningsorden § 24. 

 

Plan- og finanskomiteens innstilling til plenum 

Komiteen har ingen merknader og støtter Sametingsrådets forslag til vedtak.  

III  Votering 

Av 38 representanter var 31 tilstede. Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

• Plan- og finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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IV  Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V  Talerliste og replikkordskifte 

 Taler Replikk 

1 Birger Nymo (saksordfører)  

VI  Sametingets vedtak 

Delegering 

1.  Sametinget delegerer i denne instruks myndighet til Sametingets president til å forvalte de bevilgninger 

Sametinget bevilger i sitt budsjett og i henhold til Sametingets grunnregler § 5-1.  

 

2.  Sametinget delegerer i denne instruks myndighet til Sametingets tilskuddsstyre og Samisk 

parlamentarisk råd, Norge til å forvalte bevilgninger som Sametinget i sitt budsjett bevilger til disses 

arbeidsområde.  

 

3.  Sametingets president er ansvarlig for at det utarbeides en detaljert økonomiinstruks. Presidenten kan 

delegere fullmakt til direktøren for fastsetting av detaljert økonomiinstruks. Midler forvaltet av 

Sametingets tilskuddsstyre og Samisk parlamentarisk råd, Norge, skal skje i henhold til detaljert 

økonomiinstruks. 

 

4.  Detaljert økonomiinstruks skal omhandle beskrivelse av:  

a.  oppgave- og ansvarsfordeling 

b.  intern styring og kontroll 

c.  standarder og systemer for rapportering og betalingsformidling 

d.  økonomisystem, bokføring, oppbevaring og dokumentasjon av regnskapsmateriell og rutiner for 

behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 

e.  tilskuddsforvaltning 

 

5.  Myndigheten skal utøves innenfor de retningslinjer Sametinget til en hver tid gir for bruken av 

budsjettmidlene. 

 

6. Økonomiforvaltningen i Sametinget skal følge Reglement for økonomistyring i staten (R) og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten (B), med de tilføyelser/presiseringer som fremgår av 

bestemmelsene i denne instruks. Økonomiforvaltningen skal også skje i henhold til 

Finansdepartementets rundskriv av 10. september 2004 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor 

statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R-106/04).  
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Myndighet, oppgaver og ansvar 

1.  Sametinget er etablert med hjemmel i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelovens 

§1-3). Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske 

folkegruppe (§ 2-1). Sametinget, som folkevalgt organ, har det overordnede ansvar for 

økonomiforvaltningen og er ansvarlig overfor bevilgende myndigheter for de økonomiske ressursene 

som stilles til tingets rådighet. Sametinget fordeler årlig midler til forskjellige virksomhetsområder, og 

gjennom dette vedtak kan Sametinget sette vilkår til disponering av midler til tiltak og til dekning av 

løpende driftsutgifter.  

 

Sametinget er ikke et underordnet organ i forhold til regjeringen, og er heller ikke underlagt 

statsrådens instruksjons- og kontrollmyndighet. I henhold til Lov om Sametinget og andre samiske 

rettsforhold § 2-1 kan fagdepartementet delegere fullmakt til Sametinget å forvalte bevilgninger som 

Stortinget bevilger til samiske forhold. Sametinget må derfor følge de føringer som gis i Stortingets 

budsjettvedtak og tildelingsbrev fra departementet. Statsråden har et ansvar overfor Stortinget for 

Sametingets bruk av budsjettmidlene og kan derfor fastsette rammer for økonomiforvaltningen i 

Sametinget, samt be om rapporter fra Sametinget om dets virksomhet og regnskap. 

 

2.  Sametingets president er virksomhetens leder i henhold til Sametingets grunnregler § 5-1.  

Presidenten skal: 

a.  Føre tilsyn med at Sametingets samlede virksomhet utøves i samsvar med de vedtak og vilkår som 

Sametinget til enhver tid setter. 

b.  Medvirke til at Sametingets vedtak blir gjennomført. 

c.  Føre kontroll med bevilgningsfullmakter og tildele midler til driftsenhetene med basis i 

Sametingets tildelingsvedtak. 

d.  Føre tilsyn med at de økonomiske rammer som Sametinget fastsetter blir overholdt. 

 

Presidenten er ansvarlig overfor Sametinget for at det utarbeides en detaljert 

økonomiforvaltningsinstruks og at administrasjonen følger opp med forsvarlig intern styring og 

kontroll. Presidenten er ansvarlig for kommunikasjonen med departementet i saker som vedrører 

statsbudsjett, statsregnskap og rapportering. Presidenten kan delegere til direktøren å fastsette detaljert 

instruks for økonomiforvaltningen.  

 

3.  Sametingets tilskuddstyre og Samisk parlamentarisk råd, Norge er ansvarlig overfor Sametinget i at 

budsjettmidler bevilget til disse organenes ansvarsområder brukes innenfor de retningslinjer og 

føringer som Sametinget til enhver tid legger.  

 

4.  Eksternkontroll av regnskap og forvaltning utøves av Riksrevisjonen som et uavhengig organ i 

henhold til § 2 i Lov av 7. mai 2004 nr. 21 Om Riksrevisjonen. 

 

5.  Sametinget kontroll- og konstitusjonskomité kan ta opp saker til behandling i henhold til Sametingets 

forretningsorden § 24. 

 

 

Saken ble avsluttet onsdag 23. februar 2005 kl. 17.10. 
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