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RETNINGSLINJER KAP. 0225, POST 63 TILSKUDD TIL SAMISK 
 
1. Målsetting: 
Målet med tilskuddordningen er å dekke de merutgifter til lærerlønn som kommunene har 
ved å gi undervisning i og på samisk, og å styrke kompetansen i samisk til lærere som 
underviser i samisk. 
 
2. Kunngjøring av ordningen. 
Tilskuddordningen kunngjøres gjennom disse retningslinjer og på Utdanningsdirektoratets 
nettsider. 
 
3. Kriterier. 
Tilskuddet dekker fire typer utgifter: 

• merutgifter knyttet til klassedeling og gruppedeling pga de ulike språkalternativene i 
samisk læreplan. Dette gjelder det samiske forvaltningsområdet. 

• merutgifter knyttet til drift av egne skoler/klasser i samisk, jf. § 6-2 i opplæringsloven. 

• merutgifter knyttet til undervisning av enkeltelever i samisk, jf. § 6-2 i opplæringsloven. 

• tilskudd til studiepermisjoner til undervisning for videreutdanning i samisk. Vilkåret for å 
motta slikt tilskudd er at videreutdanningen gir kompetanse i samisk, og at læreren 
forplikter seg til å undervise i eller på samisk i språkblandingsdistrikt i fem år. 

 
4. Krav til dokumentasjon. 
Ved innsending av refusjonssøknaden skal forhåndstilsagnet fra Fylkesmannen i Finnmark 
vedlegges. Det skal for studiepermisjoner dokumenteres navn, stillingsstørrelse og 
grunnlønn. Søknadene skal ha underskrift av etatssjef. 
 
5. Søknad om utbetaling. 
Søknad om utbetaling skal skje på eget skjema som vedlegges disse retningslinjer. Satsen 
for tilskudd er kr. 555 i 2018 pr. årstime for undervisning i og på samisk. Tilskuddet til 
studiepermisjoner beregnes ut fra grunnlønna (etter endt førstegangsutdanning) til læreren. 
 
6. Behandling av søknaden. 
Søknad om utbetaling vil bli behandlet umiddelbart etter søknadsfrist, og utbetaling vil finne 
sted til konto som oppgis på søknadsskjemaet. Fylkesmannen utformer et eget tildelings-
brev, og dersom det er avvik mellom søknaden og utbetaling, vil dette bli forklart i tildelings-
brevet. Kommunen/friskolen skal ikke fakturere Fylkesmannen. 
 
7. Forbehold. 
I følge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen i Finnmark samt 
Riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter 
forutsetningene. Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på feil premisser eller 
opplysninger, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd 
tilbakebetalt. Vi vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det 
utgiftsføres på i regnskapet.  

 

 


