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1. INNLEDNING OG HOVEDUTFORDRINGER
Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) fra Justis- og beredskapsdepartementet og Innst. 6 S
(2012-2013).Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige
budsjettvedtak av 4. desember 2012 og presenterer de økonomiske rammene for
virksomheten i 2013, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om økonomistyring
i staten punkt 1.4. Justis- og beredskapsdepartementet konkretiserer de målsettinger
for virksomheten som er lagt frem i Prop. 1 S (2012-2013), og delegerer de nødvendige
fullmakter og budsjettmidler for virksomheten i det kommende budsjettåret.

Statens sivilrettsforvaltning har ansvar for klagebehandling etter lov om fri rettshjelp,
klager over fylkesmennenes vedtak i tomtefestesaker og søknad om stadfestelse av
testament. Virksomheten har fått delegert kompetanse i saker om erstatning i
anledning av straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31. Virksomheten har
også fått delegert vedtaksmyndighet etter voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd og
vedtak av 27. mai 2010 fra Erstatningsnemnda for voldsofre.

Videre skal Statens sivilrettsforvaltning være et kompetansesenter på fagområdene som
tilligger virksomheten samt ivareta og videreutvikle en god sekretariatsfunksjon for
Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den
rettsmedisinske kommisjon (DRK) og Barnesakkyndig kommisjon (BSK). Fra 2013 er
også sekretariatet for Konkursrådet lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

Styringsdialogen for Barnesakkyndig kommisjon følges opp av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet skal holdes orientert
om aktivitetene ved å få kopi av rapporter og referater. Vi viser for øvrig til
styringsdialog med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og omtaler
derfor ikke BSK ytterligere i tildelingsbrevet.

Sekretariatet for Den rettsmedisinske kommisjon skal bidra til å sikre en effektiv
kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og yte juridisk bistand i tråd med § 4 i
Forskrift om den rettsmedisinske kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning skal være et
bindeledd mellom DRK og departementet ved blant annet å holde departementet
informert om saksutvikling og saksbehandlingstidene i kommisjonen.

Sekretariatet for Konkursrådet skal bistå Konkursrådet i dets arbeid for en effektiv,
praktisk og resultatorientert konkursbehandling. Det skal ha den daglige
oppfølgningen av Konkursrådets arbeid og være kontaktpunkt utad. Sekretariatet tar
seg av det administrative arbeidet med rådet og den praktiske gjennomføringen av

publikasjoner og høringer og med å holde Konkursrådets nettsider oppdatert. Statens
sivilrettsforvaltning skal være et bindeledd mellom Konkursrådet og departementet ved
blant annet å holde departementet informert om prosjektene Konkursrådet arbeider
med.
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1.1 Hovedutfordringer
Enhovedoppgavefor Statenssivilrettsforvaltningi 2013vilvære å fortsettearbeidet
med å etablereden sentralevergemålsmyndigheten,slikat denneer i standtil å løse
sineoppgaveretter nyvergemålslovnår loventrer i kraftfra 1.juli2013.Videreskal
Statenssivilrettsforvaltningfortsettedeltakelsenog arbeideti det sentrale
vergemålsprosjektetmed siktepå å overtafullføringenavprosjekteti løpetavvåren
2013.Departementetvisertil eget brevmed belastningsfullmaktforbruken avmidler
overkapittel469,resultatmålog prioriterteoppgaverpåvergemålsområdet.Den
sentralevergemålsmyndighetenskalutarbeideen årsmeldingfor sinvirksomhet.

Viderevilarbeidetmed 22.juli-sakenevære en viktigdel avarbeideti virksomheteni
201 . us s-og ere s apepa
forbindelsemedterrorangrepene22.juli2011.Denøkte saksmengdenskalhåndteres
uten at det går utoverkvalitetellersaksbehandlingstid—verkenfor eksisterendeeller
nye saker.

2. MÅL FOR 2013

2.1 Hovedmål i justissektoren

Hovedmåleneforjustissektorener:
Redusertkriminalitet
Økttrygghetog styrketsamfunnssikkerhet
Helhetligogkonsekventinnvandrings-ogflyktningpolitikk
Helhetligogkonsistentpolitikkforpolarområdene
Godkonfliktløsning
Enmer effektivogpublikumsvennligjustissektor
Godrettssikkerhetfor individerog grupper
Goderettsligerammevilkårfor innbyggerne,næringslivetog det offentlige.

2.2 Mål, styringsparametere og oppdrag for Statens sivilrettsforvaltning i 2013

Medutgangspunkti RegjeringensmålsomfremgåravProp.1S (2012-2013),ogpå
bakgrunnavdialogmedvirksomheten,har departementetfastsattresultatmålog
styringsparameterefor 2013.I tabellennedenforfølgerogsårapporteringskravsamt
prioriterteoppgaverog tiltak,medtilhørendefrister ograpporteringsfrekvens.

Rapporteringpå måloppnåelsegjennomstyringsparameterneinngårsomen sentraldel
avstyringsdialogen.

Vigjøroppmerksompå at måleneikkeer oppstilti prioritertrekkefølge.

Rapporteringpå statistikkog talli virksomhetsrapporteneskalfølgesavforklarende
tekst, ogvirksomhetenskalsammenligneresultatersomer oppnåddmed tilsvarende
periodei 2012.Virksomhetenskalforklaremuligeårsaker tilutviklingen.Det det har
skjeddbetydeligeendringeri talleneskalStatenssivilrettsforvaltningpåpekeog
kommenteredette i virksomhetsrapportene.Statenssivilrettsforvaltningskalvurdere
egenmåloppnåelsesamlet,slikat resultatenepå styringsparameternekanvurderes i
sammenheng.
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2.2.1 Mål for Statens sivilrettsforvaltning

Hovedmål 1
Delmål 1.1
Dehnål 1.2

Hovedmål 2
Delmål 2.1

God rettssikkerhet for individer og grupper
God rettssikkerhet for kriminalitetsofre
Hensiktsmessige erstalningsordninger

En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor
Samordnet, effektiv og serviceorientert forvaltning

Resultatindikator Resultatkrav

Resultatmål: God og effektiv saksbehandling på et heyt faglig nivå
Saksbehandlingstidforbehandlingav Skalferdigbehandles

SP1 sakersomikkehar egnefrister innen2månederetter
søknadstidspunktet

Saksbehandlingstidforsøknaderom Skalferdigbehandles

SP2
rettferdsvederlagogsombehandles innen6måneder
utelukkendei Statens
sivilrettsforvaltning
Saksbehandlingstidforsøknaderom
rettferdsvederlagogsomforberedesi
fagetat
Saksbehandlingstidforsøknaderom
erstatningi anledningav
straffeforfølgning
Saksbehandlingstidforklagerpå
søknaderomvoldsoffererstatningsom
behandlesi nemnda

Saksbehandlingstidfordelegerte
klagesakersombehandlesi Statens
sivilrettsforvaltning

Andelvedtaksombliromgjortav
domstolenellersomblirkritisertav
Sivilombudsmannen
Virksomheten skal vaere tilgjengelig

SP8
Antallgjennomførtemøtermed
relevantebrukerorganisasjoner

R1
Utviklingeni antallinnkomnesøknaderogklager,fordeltpå
sakstype

R2 innenhenholdsvisen,to,fireogseksmånederellermeretter
søknadstidspunktet
Andelensøknaderomretfferdsvederlagsomer ferdigbehandlet,

R3 inkl.faginstansenessaksbehandlingstid,innenhenholdsvis12og
18månederellermeretter søknadstidspunktet

R4
Andelsøknaderomrettferdsvederlagsombehandlesutelukkendei
SRFinnenhenholdsvis4,6 og8måneder

Rapporterings
frekvens

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Årlig

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

Tertialvis

SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

Resultatmål:

Skalferdigbehandles
innen1+1måned

Skalferdigbehandles
innen8måneder

Skalferdigbehandles
innen6måneder

Skalferdigbehandles
innen4 måneder

Mindreenn3%

og serviceorientert

SRFinfonnereromstatus
på 1.etatsstyringsmøte
2013
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Andelensøknaderomerstatningi anledningavstraffeforfølgning
R5 somer ferdigbehandletinnenhenholdsvisåtteog 12månedereller Tertialvis

meretter søknadstidspunktet
Andelenklagerpåsøknaderomvoldsoffererstatningsomer

R6 Tertialvisferdigbehandletinnen6månederetterklagetidspunktet
Andelendelegerteklagesakersomer ferdigbehandletinnen4

R7 Tertialvismånederettermottakavklagen

R8 Antallrestanser,fordeltpå sakstypeogalderpå saken Tertialvis
R9 Antallinnkomneklagesaker Tertialvis

R10 Antallbehandledeklagesaker Tertialvis

1 m 'ortekla esaker Tertialvis

R12 Antallsakerforretten (søksmåll Tertialvis

R13 Rapporteringpåutviklingsprosjekter(skjemavedlagt) Tertialvis

R14 Rapporteringpådriftogforvaltning(skjemavedlagt) Tertialvis

Utarbeideen godtutvikletogsamordnetstatistikksom
viserutviklingogtrenderovertid,oggjennomføre

OT1 Årliganalyseravutviklingstrekk,herundervurderingav
årsaker
Rapporterepåeffekteravpraksis-og

OT2 Årligregelverksendringersomer gjortgjennomåret
Utarbeideenfremdriftsplani samarbeidmedKontoret

0T3 forvoldsoffererstatningforbehandlingavklagesaker 8.februar
permåned
Særskiltforrettshjelp:Iverksettetiltakforlik

0T4 praktiseringavregelverket,eksempelvisgjennomå Årlig
arrangerekurs/seminarforfylkesmannsembetene

1.
0T5 Etablereet effektivtsekretariatforKonkursrådet etatsstyrings- 14.mars

møte
ForeslåhvilkeIKT-prosjekterdet skalrapporterespåtil

OT6 1.februarJustis-ogberedskapsdepartementet
Utredeogimplementereelektronisk
dokumentutveksling(EDU),blantanneti sakerom

0T7 Tertialvis 1.aprilvoldsoffererstatrimgisamarbeid medKontoretfor
voldsoffererstatning
Avklareomfangetavaktuelleskjemaersommå

0T8
digitaliseres,kostnadenefordettesamtnår de aktuelle 2. 30.
skjemaenevilværedigitalisert,inkl,begrunnelsefor tertialrapport september
eventuelleunntakfradigitalisering,se pkt.2.2.3.2
Startearbeidetmedetableringavstyringssystemfor
informasjonssikkerhet,herunderklassifisering,
verdivurderingogROS-analyse.Styringssystemfor 31.desember

OT9 Tertialvisinformasjonssikkerhetskalværeetablertinnen 2014
utgangenav2014.

7



OT10
Iverksette konkrete tiltak for å bruke et enkelt og klart
språk i kontakt med brukere og publikum

OT11 Rapportere på regnskap (pkt. 3.2)

0T12 Rapportere på risikostyring (pkt. 3.3)

Årlig

1. og 2.

tertialrapport,
og årsrapport

1. etats-
14. mars

styringsmøte

OT13
Rapportere eventuelle saker avdekket av Riksrevisjonen
som krever oppfølging (pkt. 3.4.1)

Rapportere på planlagte og gjennomførte tiltak som
0T14 fremmer likestilling på diskrimineringsgrunnlagene Årlig

kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne (pkt.3.4.2)

0T15 Redegjøre for internasjonalt engasjement (pkt. 3.4.3)

Årlig Fortløpende

1.tertial-



rapport

0T16
Levere innspill til anslagsendringer på enkelte
regelstyrte poster (pkt. 3.4.4)

Se egne
frister

Antall vedtak som når maksimumsbeløp etter
S1

voldsoffererstatningsloven
Gjennomsnittlig økning i utbetaling av

S2 voldsoffererstatning etter eventuell omgjøring av
klagesaker

2.2.2 Økt bygghet og styrket samfunnssikkerhet

Tertialvis

Tertialvis

Samordnetnas'onalforvaltninavrednin s 'eneste s ketsamfunnssikkerheto
beredskap 

Deoverordnedeprinsippeneomansvar,nærhet,likhetogsamvirkeliggertilgrunnfor
altnasjonaltsamfunnssikkerhets-ogberedskapsarbeid,jf.Prop.1S (2012-2013).
Ansvarsprinsippetinnebæreratdenvirksomhetensomhar ansvarforet fagområdei en
normalsituasjonogsåharansvaretforåhåndtereekstraordinærehendelserpåområdet.
Virksomheteneijustissektorener bedtomådokumentereatdeter gjennomførttiltak
somgjørdetmuligåhåndtereprioritertefunksjonerogoppgaverunderkriserog
katastroferi fredogundersikkerhetspolitiskekriser.

Vivisertiltildelingsbrevetfor2012derdetfremgikkatfølgendetiltakskalkunne
dokumenteres:

•

forstøttefraandreaktøreri ekstraordinærehendelser.
Atdeter etablertmålsettingerforarbeidet(foreksempelivaretakelseavansatte
utoverdetsommåttefølgeavHMS-regelverk,evnetilå opprettholdedriftved
ekstraordinærehendelser,behovforsamhandlingmedandreaktører).
Atarbeidetmedsamfunnssikkerhetogberedskaper integrerti denordinære
virksomhetenpåensystematiskogsporbarmåte(foreksempelgjennom
virksomhetsplanellertilsvarendestyringsdokumenter).
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At virksomheten gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger.
At virksomheten har et beredskapsplanverk som er vedlikeholdt og oppdatert
(for eksempel kriseplaner og plan for informasjonsberedskap).

Vi ba i tildelingsbrevet for 2012 om at det rapporteres på status for gjennomføringen av
tiltakene innen 15. februar 2013. Vi ber om at eventuelle tiltak som gjenstår
dokumenteres per 31. desember 2013 samt at det rapporteres på følgende nye punkter:

At virksomheten gjennomfører øvelser for å teste og øke evnen til
krisehåndtering.
At virksomheten har gjennomført øvrige nødvendige beredskapstiltak (for
eksempel teknisk infrastruktur og materiell).
At virksomheten har kompetansen som kreves for situasjoner som utfordrer
driften av virksomheten.
At beredskapsplan basert på Sivilt beredskapssystem (SBS) er vedlikeholdt og
oppdatert.

Vern om rikets sikkerhet o kritiske samfunnsfunks'oner ob'ektsikkerhet
Sikkerhetsloven setter krav til en grunnsikring for informasjon og objekter av spesiell
verdi for samfunnet, gjennom blant annet å stille krav til defensive sikkerhetstiltak.
Lovendring og forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft 1. januar 2011.

For å innfri forskriftens overgangsbestemmelser skal første gangs
sikkerhetsklassifisering og vurdering av tiltak mot etterretningstrussel, har
departementet i samråd med virksomhetene utpekt skjermingsverdige objekter og
fastsatt klassifiseringsgrad i 2012.

For virksomheter som har skjermingsverdige objekter, skal gjennomføringen av
sikkerhetstiltak på bakgrunn av fastsatt sikkerhetsklassifisering mv. skje så raskt som
mulig og senest innen utgangen av 2013. Virksomhetene skal også innen utgangen av
2013 opprette internkontrollsystem for de skjermingsverdige objektene.

Sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften stiller funksjonelle krav til hvordan de
skjermingsverdige objektene skal beskyttes. Etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har
gjort sin vurdering av materialet, vil departementet komme tilbake til saken,
sannsynligvis innen utgangen av første kvartal 2013.

2.2.3 En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor

2.2.3.1 Økt styring og samordning på IKT-området

IKT-utviklingen i justissektoren skal dennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-
2015. Det er en målsetting å oppnå bedre styring og samordning av IT-investeringer i
statlig sektor, og det er derfor innført overordnede fellesføringer for alle IKT relaterte
investeringer i staten. Statlige virksomheter er pålagt generelle krav om god styring,
samordning og gevinstrealisering gjennom Økonomiregelverket og
Utredningsinstruksen. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har videre
besluttet at det skal gjennomføres tiltak for å oppnå bedre styring og samordning av IT-
investeringer i statlig sektor, jf. rundskriv P-10/2012.
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2.2.3.2 Digitalisere virksomhetens skjema

Som en del av regjeringens digitaliseringsprogram er det et mål at forvaltningens
kommunikasjon med innbyggere og næringsliv på sikt skal være nettbasert. På kort
sikt skal virksomheten som et minimum tilgjengeliggjøre for eksterne brukere alle
relevante søknader, skjemaer og rapporteringer for digital utfylling og digital
innsending. Tjenester med årlig innsendingsvolum over 5000 skjema mv. skal
tilgjengeliggjøres innen 30. juni 2014. Tjenester med årlig innsendingsvolum mellom
3000 og 5000 skal tilgjengeliggjøres innen 30. juni 2015.

Unntak fra disse kravene gis for tjenester hvor digitalisering ikke lønner seg verken for
bruker eller forvaltning, og for tjenester hvor det foreligger konkrete planer om
digitalisering før 2015 innenfor gjeldende budsjettrammer. Virksomheten må på
forespørsel kunne dokumentere og begrunne unntak fra kravene.

3. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2013

Justis- og beredskapsdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde
resultater i budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens
resultatrapportering for 2013 vil danne grunnlag for denne rapporteringen.

Virksomheten skal rapportere tertialvis i 2013. Rapportene konsentreres om mål,
resultat- og risikorapportering. Det vises for øvrig til Økonomireglementet § 9 c) og
Bestemmelsene pkt. 1.5.1.

Rapport Rapporteringsperiode Frist
1. tertialrapport 1. januar —30. april 31. mai 2013
2. tertialrapport 1. mai —31. august 30. september 2013
Årsrapport 1. januar —31. desember 15. februar 2014

3.1 Styringsdialog

Det er etablert regelmessige rapporteringsrutiner og møter mellom departementet og
Statens sivilrettsforvaltning. Hensikten med disse møtene er generell
erfaringsutveksling og gjennomgang av virksomhetens rapporter og statistikk.

I 2013 er det avtalt møter på følgende tidspunkter mellom Statens sivilrettsforvaltning
og Justis- og beredskapsdepartementet:

Møte Sted Tidspunkt

17. oktober kl. 13.00-15.45

juni k1.13.00-15.00
november k1.14.00-15.45

Etatsstyringsmøte Justis- og
beredskapsdepartementet

Fagmøte Statens sivilrettsforvalting
Fagmøte Justis- og

beredskapsdepartementet
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3.2 Regnskapsrapportering

Regnskapsrapporteringen skal skje hvert tertial og inngå i tertialrapporten under punkt
3.2.

Rapporteringen skal inneholde regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering til
det sentrale statsregnskapet, med kort tekstlig kommentar. I tillegg skal virksomheten
sende inn regnskapsrapport på kontoplannivå.

3.3 Risikos

Statens sivilrettsforvaltning skal gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå.
Risikovurderingene skal relateres til mål og resultatkravene for virksomheten. Der hvor
det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes innenfor
virksomhetens fullmakter. Det skal også gjøres vurderinger om resterende risiko er
akseptabel. I første tertialrapport skal det rapporteres på hvilke vurderinger som er tatt.

Risikovurderingene skal være tema i første styringsdialog i 2013 og dokumenteres i
referatet fra styringsdialogen. I forbindelse med senere styringsdialoger skal
risikovurderingene oppdateres.

3.4 øvrig rapportering

3.4.1 Saker fra Riksrevisjonen og tilsyn fra andre stadige virksomheter

Dersom Riksrevisjonen avdekker saker under Statens sivilrettsforvaltnings
ansvarsområde som krever oppfølging, skal virksomheten fortløpende rapportere på
dette. Virksomhetsleder skal utvikle konkrete planer for å korrigere eventuelle feil og
mangler. Det skal i tillegg omtales i årsrapporten.

Samtidig skal virksomheten varsle departementet om besøk av tilsynskarakter så snart
virksomheten er gjort kjent med besøket, ved oversendelse av tilsynsvarselet eller på
annen hensiktsmessig måte. Virksomheten skal følge opp med å oversende
departementet all korrespondanse som oppstår som en følge av tilsynsbesøket.

3.4.2 Personalpolitikk og likestilling

Det er et overordnet mål å sikre at Justis- og beredskapsdepartementet og
underliggende virksomheter til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse slik at
oppgavene blir utført på en best mulig måte. Videre er det et mål å ha et inkluderende
arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og ha en
variert erfaringsbakgrunn med hensyn til kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne og etnisk
bakgrunn.

For staten samlet er målsettingen å oppnå en kvinneandel i lederstillinger på 40 pst.
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Virksomhetene skal i tillegg gjøre rede for planlagte og gjennomførte tiltak som
fremmer likesfilling på alle de tre diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og
nedsatt funksjonsevne. Vi ber om at virksomheten i årsrapporten for 2013 redegjør for
status.

3.4.3 Internasjonalt arbeid

Det internasjonale engasjementet i justissektoren er omfattende. Departementet ber om
at det i første tertialrapport gis en redegjørelse for virksomhetens internasjonale
engasjement og eventuelle endringer i dette. Det bes om at følgende hovedinndeling
benyttes på rapporteringen:

Organisasjon (for eksempel EU)
Forum (for eksempel Europol)
Formål med deltakelsen
Aktiviteter (for eksempel arbeidsgruppe som møtes fire ganger per år)
Ansvar for oppfølging.

Dersom det tas opp saker i internasjonale fora som vil kunne medføre lovendring
Norge, ha budsjettmessige konsekvenser, eller for øvrig er politisk sensitive, skal
departementet konsulteres på forhånd. Referater skal sendes til departementet.

3.4.4 Anslagsendringer regelstyrte poster
Som det fremgår av Bevilgningsreglementets § 3 skal alle bevilgninger være basert på
realistiske anslag over utgifter og inntekter. Justis- og beredskapsdepartementet har i
den forbindelse behov for innspill fra Statens sivilrettsforvaltning til anslagsendringer
på enkelte regelstyrte poster. Dette gjelder:

Kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter
Kap. 471 Statens erstatningsansvar, post 72 Erstatning i anledning av
straffeforfølgning

Vi ber om at Statens sivilrettsforvaltning med utgangspunkt i siste tilgjengelige
regnskapstall og forventet utvilding kommer med anslag på forventede
utgifter/inntekter på ovennevnte poster. Forslag til bevilgningsendringer som følge av
endrede anslag må forklares og begrunnes. Fristene for innspill fremgår av tabellen
nedenfor.

Budsjettår

Statsbudsjettet 2013 (
Statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S (2013-2014))
Statsbudsjettet 2013 (høstsalderingen)

Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015))

Frist for innspill
februar 2013

20. juni 2013
september 2013

20. desember 2013

Vi tar forbehold om å komme tilbake med filleggsbesfillinger og/eller endrede frister
ved eventuelle endrede behov.
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3 BUDSJETIRAMMENFOR 2013

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 4. desember 2012 stilles følgende midler til
disposisjon for Statens sivilrettsforvaltning i 2013:

Kap. 473 (i 1 000 kroner)
Post 01 Driftsutgifter 39 414
Sum tildeling 39 414

(i 1000kroner)
Post 01 Diverse inntekter 5
Sum tildeling 5

Bevilgningen på kap. 473, post 01 er pris- og lønnsjustert.

Barnesa di kommis'on
Justis- og beredskapsdepartementet legger til grunn at Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet utsteder belastningsfullmakt til Statens sivilrettsforvaltning,
med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet, for samtlige utgifter som påløper til
Barnesakkyndig kommisjon. Belastningsfullmakten vil også omtale styringsdialogen
med Statens sivilrettsforvaltning.

Konkursrådet
Justis- og beredskapsdepartementet vil komme tilbake til tildeling av midler til
oppgaver tilknyttet Sekretariatet for Konkursrådet i eget brev.

4.1 Belastningsfullmakt
Statens sivilrettsforvaltning gis fullmakt til å belaste følgende kapitler i tråd med de
ulike postomtalene:

kapittel 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m., post 01 Driftsutgifter i forbindelse
med utgifter for Den rettsmedisinske kommisjon
kapittel 470 Fri rettshjelp, post 70 Fri sakførsel og post 71 Fritt rettsråd
kapittel 471 Statens erstatningsansvar, post 72 Erstatning i anledning av
straffeforfølgning, og post 71 Erstatningsansvar m.m.

Det er viktig at virksomheten er oppmerksom på hvilke typer utgifter som kan belastes
de ulike budsjettpostene og utviser en kritisk holdning i sin bruk av denne typen
utgifter.

Justis- og beredskapsdepartementet vil i løpet av første kvartal 2013 komme tilbake til
virksomheten med maksimumsbeløp på belastningsfullmaktene for de regelstyrte
postene.
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4.2 Særskilte merinntektsfullmakter

Deter stiltkravominntekterpå5000kr.i 2013underkap.3473,post01i forbindelse
medrefusjonersomskaldekkeutgiftersomDenrettsmedisinskekommisjonhari
forbindelsemedkursogeventuelleandreinntekter.Detfølgeri Prop.1S (2013-2014)
atJustis-ogberedskapsdepartementeti 2013er gittfullmakttilå overskride
bevilgningenunderkap.473,post01mottilsvarendemerinntekterunderkap.3473,
post01.DennemerinntektsfullmaktendelegeresmeddettetilStatens
sivilrettsforvaltning.Detpresiseresatmerinntektsfullmaktenkungjelderinntekteri
forbindelsemedkursogeventuelleandreinntekterutoverinntektskravetpå5000kr.

5 VEDLEGG

5.1 Budsjettfullmakter og økonomiforvaltning

5.2 Oversikt over reglement, veiledere mv.

5.3 IKT - mal for rapport drift og forvaltning 2013

5.4 IKT - mal for rapport prosjekt 2013
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Budsjettfullmakter og økonomiforvaliming

1 Budsjettfulhnakter og andre fullmakter som delegeres

Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte
retmingslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å følge
generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder tilknyttede virksomheter på
samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for
hvorledes fullmaktene forvaltes, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i

•

medføre at Justis- og beredskapsdepartementet må trekke inn fullmakter.

Det vises til veilederen i statlig budsjettarbeid (kan lastes ned fra nettsidene til
Finansdepartementet, www.re 'erin en.no fin , der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser
i Bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt.

1.1 Fullmakter med hjemmel i Stortingets bevilgningsreglement

Fullmakter som legges til fagdepartementene er forankret i Bevilgningsreglementet,
vedtatt av Stortinget 25. mai 2005, jf. St.prp. nr. 48 (2004-2005) og Innst. S. nr. 187 (2004-
2005). Regjeringen fastsatte ved kg1. res. 2. desember 2005 revidert reglement for
økonomistyring i staten, og for gjennomføring av dette reglementet fastsatte
Finansdepartementet reviderte Bestemmelser om økonomistyring i staten 21.
desember 2005. Reglementet trådte i kraft 1. januar 2006. Paragrafene i parentes i
punktene under refererer til paragrafene i Bevilgningsreglementet.

1.1.1 Nettobudsjettering (§ 3, 4. ledd, 2. setning)

Ved utskiftin av uts
Som hovedregel skal alle utgifter og inntekter føres opp med bruttobeløp. Det er
imidlertid gitt et unntak som tillater nettobudsjettering ved utskifting av utstyr.
Inntekten ved slikt salg skal føres til kredit på underpost 01.21 og 21.21.

Utskiftingen må være av en slik karakter at den er et ledd i den mer rutinemessige
anskaffelses- eller fornyelsesprosess. Salgsinntekter i forbindelse med utskifting kan for
ett år ikke overstige 5 pst. av utgiftene til den aktuelle posten.

Det vises til kg1. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/ 2005, pkt. 2.2.

1.1.2 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste (§ 5)

Det er som regel ikke adgang til å overskride et tildelt beløp eller til å overføre det til en
annen budsjettermin eller til en annen budsjettpost i samme termin.

Det er imidlertid gitt et unntak ved innsparinger, slik at en kan overføre inntil 5 pst. av
driftsbevilgningen under post 01 og post 21 til neste budsjettår. Det forutsettes at det



foreligger en samlet innsparing på posten som helhet. Samtykker til overskridelse av
tildelt budsjettramme overføres ikke, med unntak av lønnsoppgjør.

Søknad om slik overføring skal godkjennes av Finansdepartementet. Statens
sivilrettsforvaltning sender søknad til Justis- og beredskapsdepartementet i
regnskapsrapporten per 31. desember. Eventuelt overført beløp kan ikke disponeres av
Statens sivilrettsforvaltning før departementet gir beskjed om det. Dette skjer når
regnskapsåret er avsluttet.

1.1.3 Overskridelse av driftsbevilgningen mot refusjon eller merinntekt (§ 11, 4. ledd,
nr. 1)

Merinntekt - enerelt
Statens sivilrettsforvaltning kan få adgang til å overskride driftsbevilgninger mot
tilsvarende merinntekter ("merinntektsfullmakt"). Statens sivilrettsforvaltning må i
hvert enkelt tilfelle søke Justis- og beredskapsdepartementet om slikt samtykke før
overskridelse kan foretas.

Refus'on
Det er gitt anledning til å overskride driftsbevilgningen mot en tilsvarende refusjon i
forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels- og adopsjonspenger, sykepenger,
merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd for personale som går på aktiv
sykemelding, jf. rundskriv R-101fra Finansdepartementet. Inntektene skal føres på
virksomhetens inntektskapittel i henhold til gjeldende kontoplan. Fullmakten er
delegert til Statens sivilrettsforvaltning.

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer og forutsetninger for adgangen til å
overskride mot merinntekt.

Det vises til kg1. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/ 2005, pkt. 2.4.

1.1.4 Overskridelse mot innsparing i neste budsjettermin (§ 11,4. ledd, nr.3)

Statens sivilrettsforvaltning kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen til
investeringsformål med inntil 5 pst. mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende
budsjetterminer.

Statens sivilrettsforvaltning må i hvert enkelt tilfelle sende søknad til Justis- og
beredskapsdepartementet om slikt samtykke før bevilgningen kan overskrides.

Det vises til kg1. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/2005, pkt. 2.6.



1.1.5 Inngåelse av leieavtaler om kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser
utover budsjettåret (§ 6, 2. ledd)

B e- o leiekontrakter
Rundskriv R-110/2005 gir departementene fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om
kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret.

Inngåelse av bygge- og leiekontrakter skal skje i tråd med krav i
Bevilgningsreglementet § 6 om at anskaffelsene må gjelde virksomhetenes ordinære
drift og at utgiftene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på
vedkommen e u sje os i eea e
skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til
de forutsatte resultater. Dette innebærer både krav til å vurdere mulige alternativer til
leie og til å utforme vilkår i ev. leieavtale som sikrer staten best mulig betingelser i et
livsløpsperspektiv. For alle avtaler utover budsjettåret må behovet for
oppsigelsesklausuler og fremtidig handlefrihet nøye vurderes, særlig ved langsiktige
avtaler. Det vises til nærmere omtale i Finansdepartementets rundskriv R-110/2005,
pkt. 2.3.

I Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i kongelig
resolusjon den 20. januar 2012, gis det en samlet oversikt over ansvarsforhold,
fullmakter og kravene til saksbehandling ved lokalanskaffelser.

I henhold til instruksens pkt. 2.4 skal man ved avgjørelsen av spørsmålet om leie eller
statlig byggeprosjekt velge den løsning som er økonomisk fordelaktig for staten.
Normalt innebærer det at lokaler blir innleid der det er et velfungerende leiemarked
(konkurransebygg), mens lokalbehovet blir dekket gjennom nybygg der det ikke er et
velfungerende leiemarked (formålsbygg). For å forenkle vurderingen legges det til
grunn at lokaler som kan leies på korte kontrakter, 10 år eller mindre, klassifiseres som
konkurransebygg. Leiekontrakter ut over 10 år kan likevel inngås i det private
markedet dersom dette er økonomisk fordelaktig for staten. I sistnevnte tilfeller skal
sakene forelegges Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet via Justis- og
beredskapsdepartementet dersom summen av de fremtidige leieforpliktelser overstiger
80 mill. kr.

For kurantprosjekter innenfor husleieordningen skal byggeprosjekter med en
styringsramme på 50 mill, kr eller mer forelegges departementet for beslutning.
Tilsvarende gjelder for inngåelse av leiekontrakter i det private markedet
(konkurransebygg) der husleie og øvrige utgifter i filknytning til leiekontrakten
overstiger 5. mill, kr pr. år.

1.2 Administrative fullmakter

Tilsetting
For tilsetting av direktøren ligger tilsettingsmyndigheten i Justis- og
beredskapsdepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingsmyndigheten lagt til



virksomheten. For å kunne foreta en tilsetting forutsettes at denne ligger innfor
rammene av tjenestemannsloven.

Lønnsforhandlin er
Justis- og beredskapsdepartementet er forhandlingssted for virksomheten. Utgifter i
forbindelse med eventuelle sentralt forhandlede lønnsreguleringer eller lokale
forhandlinger etter Hovedtariffavtalen punkt. 2.3.3 kan normalt belastes utenfor
rammen. Lønnsreguleringer etter lokale forhandlinger på særskilt grunnlag, jf.
Hovedtariffavtalen punkt 2.3.4 skal alltid dekkes innenfor ordinære budsjettrammer.

2 økonomiforvaltning

Vi viser til bestemmelsene i Reglementet for økonomistyring i staten, som kan lastes
ned fra Finansdepartementets nettsider, www.re 'erin en.no fin

Offentli e anskaffelser
Riksrevisjonen har i flere år tatt opp forhold vedrørende anskaffelser i justissektoren.
Blant annet av hensyn til grunnleggende prinsipper som konkurranse, likebehandling
og etterprøvbarhet legger Justis- og beredskapsdepartementet til grunn at
virksomhetene i justissektoren har rutiner og kompetanse som sikrer at regelverket for
offentlige anskaffelser etterleves.

3 Rapportering

Rapportene til departementet utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i
tildelingsbrevet og skal blant annet inneholde:

redegjørelse for måloppnåelse og for utvikling på strategiske utfordringer
som er omtalt i tildelingsbrevet
redegjørelse for risikovurderinger og risikotiltak som virksomheten har
gjennomført
rapportering om resultater i henhold til krav fastsatt i tildelingsbrevet
regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering til det sentrale
statsregnskapet, jf. pkt. 3.3.2. i Bestemmelsene
forklaring til avvik i regnskapstallene i forhold til fildefingsbrev (bevilgning).
Dette skal departementene kunne benytte i sine forklaringer til
Riksrevisjonen
omfang av fordringer sommanikkekan innfordre  ogavskrivninger avkrav

De fire første kulepunktene gjelder for tertial- og årsrapport, mens de to siste gjelder
kun for årsrapporten.

Årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen.



Oversikt over reglement, veiledere mv. det vises til i tildelingsbrev for 2013

Veiledereo.l.
"Kommentar-ogeksempelsamlingforstyringsdokumentenetildelingsbrevoginstruks
forøkonomi-ogvirksomhetsstyringfradepartementtilvirksomhet",SSØ,17.9.2010
"Statligbudsjettarbeid",Finansdepartementet,2006.
"Målo r
"Veiledninggjennomanskaffelsesprosessen",Difi[URL:www.anskaffelser.no]
"Miljøledelsei staten.ProsjektGrønnstat",Miljøverndepartementet,2003.[URL:
h : www.difi.nofilearchivemiroverndeartementets-veileder-for-ront-stat.df]

Regelverk,rutinerogstrategidokumenter
"RutinerforJustis-ogpolitidepartementetssystematiskearbeidmedsikkerhet,beredskap
ogkrisehåndtering",Justis-ogpolitidepartementet,juni2010-11-04

Reglementforøkonomistyringi statenogBestemmelseromøkonomistyringi staten,
Finansdepartementet,12.desember2003medendringer,senest8.juni2010
HovedinstruksforøkonomistyringiJustis-ogpolitidepartementet,2005.Tilgjengeligpå
intranettettildepartementet:
h : intranett.'d.de.no Revidert9620%C3%B8konomiinstrukskhtcN.doc.file
"IKT-strategii Justissektoren2011-1215",Justisdepartementet,2011.Tilgjengeligpå
JDsnettsider.

Rundskriv
P 12/2011Fellesføringeri tildelingsbrevenefor2011,Fornyings-og
administrasjonsdepartementet,7.12.2011.
R-4/2010Hovudbudsjettskrivfor2012,Finansdepartementet,18.3.2011.
R110/2005Fullmakteri henholdtilbevilgningsreglementet,Finansdepartementet,
5.12.2005.
R-111Brukavbelastningsfullmakterogbetalingermellomstatligevirksomheter,
Finansdepartementet,28.11.2007.

Annet
Brevav4.7.2008frajustisministerentilunderliggendevirksomheterombruddpå
regelverketomoffentligeanskaffelseri justissektoren(kravometableringav
kontraktsarkivmv.).
Evalueringsportalen,SSØ[URL:www.evaluerins ortalen.no]
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[Drift og forvaltning betegner løpende drift, vedlikehold, feilretting og forvaltning av utstyr og programvare/ikt systemer.]

[Tabellen nedenfor fylles ut av virksomhetens drifts- og forvaltningsansvarlig. Tabellen skal vise en samlet vurdering av virksomhetens drift og forvaltning av

oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om avvik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risi

Sammendraget skal være kortfattet.]

Slett all hjelpetekst innenfor klammene [ ]

KT. JD ønsker en

oer eller avhengigheter.

[Fyll inn generell vurdering av status for drift og forvaltning i virksomheten]

[Kommenter status for stabil drift av system og programvare i virksomheten. Fremhev

status i forhold til virksomhetens krav mål.
[Kommenter status for informasjonssikkerheten (omhandler håndtering av

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon) til programvare i
vir mh n. Fr i f rh I il virk omhet n v I.
[Kommenter status for avvikshåndtering (omhandler rutiner og løsningstid for
avvikshåndtering og feilkorrigeringer) i virksomheten. Fremhev status i forhold til
vir mh t n r v ilf il r n n il v f
[Fremhev eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være til hinder

for o nåelse av målene med drift o forvaltnin

[Ansvarkg for rapport]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man o når status " r nn"
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man o når status " r nn"
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man oppnår status "grønn" ]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man oppnår status "grønn" ]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man o når status " rønn"

[Dato for rapport]

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

kan værel

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

er iverksatt for å sikre at

[Navn pa virksomhet]

Overordnet

status VELG

Stabil drift VELG

Informasjons-
sikkerhet VELG

Avviks-håndtering
VELG

Risiko
VELG

[Avdelingene vurderer om det er behov for at virksomhetene i tillegg til rapporteringsområdene ovenfor også skal rapportere på andre forhold. Eksempler på slike forhol

[Kommenter status for sikkerheten (omhandler kontinuitetshåndtering, [Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e
Sikkerhet katastrofehåndtering og varslingsrutiner) til utstyr og prograrnvare i virksomheten, man oppnår status "grønn" ]

VELG Fr mh v a if rh I il ir h v m I.
[Kommenter status for tjenestenivå (angir om servicenivået for tjenestene er i samsvar [Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

Tjenestenivå
VELG

Tilgjengelighet
VELG

Brukerstøtte
VELG

økonomi
VELG

Ressurser
VELG

med ønsket eller avtalt servicenivå) i virksomheten. Fremhev status i forhold til
v" n krav I.
[Kommenter status for tilgjengelighet (angir om tjenestene og informasjon er
tilgjengelig ved behov/avtalt tidsrom) i virksomheten. Fremhev status i forhold til

ir mh n kra .
[Kommenter status for brukerstøtten til virksomhetet. Fremhev status i forhold til

virksomhetens krav mål.
[Kommenter overordnet økonomisk status - herunder forhold og vesentlige avvik på

budsjett]

[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste avvik og endringer ift kompetanse

o ressursforbruk]

man oppnår status "grønn" ]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man oppnår status "grønn" ]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man o når status " r nn"
[Beskriv hvilke tiltaVoppgaver/gjøremål som e

man oppnår status "grønn" ]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som e

man o når status " rønn"

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

I henhold til mål/drifts og eventuell forvaltningsplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne 'Tiltak" for beskrivelse av

hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".

Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt lonne "Tiltak" for

beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".
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[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en

kompleksitet som krever egen organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redegjøres for faglig og/eller økonomisk. IKT prosjekter benytter

informasjons-og kommunikasjonsteknologi for å oppnå mål/resultat.]

[Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med JD. Tabellen skal vise en samlet vurdering av

programmets/prosjektets status. JD ønsker en oppsumrnering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om avvik og endringer.JD ønsker også et signal

dersom det er vesentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det skal også rapporteres på

avsluttede prosjekter.]

Slett all hjelpetekst innafor klamrnene [ ]

Proram-if

[Navn på virksomhet] [Navn på Program/Prosjekt] [Navn på Program-/Prosjekteied [Beløpl [Leveranse/sluttdato] Mapportdato]

(Fyll inn en kort beskrivelse av hva prosjektet leverer, evt business case. Angi om det er utarbeidet prosjektplan der de økonomiske rammene og ressursene er besluttet]

[Prosjekter i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedtas av forvaltningen og for

*ustissektoren

Segnuinfl".k

IKT-arkitekturprinsipper

ElektroniskID (10 Porten)

Altinn

Krav til personvern

Krav til informasjonssikkerhet

VELG

VELG

VELG

VELG

VELG

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle avvik]

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle avvikl

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

SkirsigtiffiCr-sb1S2gi

Effektiv samhandling VELG

God informasjonssikkerhet VELG

God styrings- og beslutningsinfor VELG

(Gjør kort rede for bidraget]

(Gjør kort rede for bidraget]

(Gjør kort rede for bidraget]

Overordnet status

	

fremdrIft VELG

Sluttleveranser og
mllepaelplan

(resultatmål og

	

leveranser) VELG

Risiko

Prosjekt-eksterne
avhengigheter

økonomi

Ressurser

VELG

VELG

VELG

VELG

€1$VS1rderitliai

inn generell vurdering av programmets/ prosjektets status]

inn overordnet og samlet vurdering av viktigste awik og endringer av vedtatt milepælsplan,
resultatmål og leveranser. Beskriv også mulige konsekvenser for prosjektet og for gevinster.)

(Fremhey eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være en fare for oppnåelse
av programmets/prosjektets effektmål og resultatmålj

[Kommenter kritiske avhengigheter av leveranser fra andre prosjekter/tiltak som man ønsker å
fremheve og som ikke er under tilstrekkelig kontroll]

[Kommenter overordnet økonomisk status, samt spesielle forhold og vesentlige awik Ift utbetalte

kostnader og påløpte kostnader mot budsjettj

[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste awik og endringer av vedtatt kompetanse og

ressursforbruk]

Thak/ Oppgava /

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår
status " nn"
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår
status "grønn"]

1Beskrivhvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår

status "grønn,

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår

status "grønn"]

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår

status "grønn"1

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at an oppnår

status "grønn"]

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

I henhold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

Ikke i henhold til prosjektplan, men det er ikke kritisk awik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak "for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt f r å redusere

GUL awiket og for å oppnå status "grønn".

Ikke i henhold til prosjektplan, og det kan være kritisk awik. TlItak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iv rksatt for å

redusere awiket og for å oppnå status "grønn".


