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1. INNLEDNING OG HOVEDUTFORDRINGER 

1.1  Innledning 

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) fra Justis- og beredskapsdepartementet,  Prop. 1 S Tillegg 

1 (2013-2014) fra Finansdepartementet og Innst. 6 S (2013-2014). Tildelingsbrevet er 

utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak 3. desember 2013, og 

presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2014, jf. Finansdepartementets 

reglementet for økonomistyring i staten («reglementet») § 7 og Finansdepartementets 

bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») punkt 1.4.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet konkretiserer de målsettinger for virksomheten som er 

lagt frem i Prop. 1 S (2013-2014), og delegerer de nødvendige fullmakter og budsjettmidler 

for virksomheten i det kommende budsjettåret. 

1.2 Hovedutfordringer i 2014 

Statens sivilrettsforvaltning ble ved ikrafttredelse av den nye vergemålsloven 1. juli 2013 

tilført en ny oppgave som sentral vergemålsmyndighet. Den sentrale vergemålsmyndighetens 

hovedoppgaver er klagebehandling, kapitalforvaltning, applikasjonsforvaltning og 

etatsstyring/tilsyn på vergemålsområdet. 

 

På grunn av problemer med innføringen av vergemålsapplikasjonen har overgangen mellom 

gammel og ny vergemålsordning vært krevende. Merbelastningen for både den lokale 

vergemålsmyndigheten ved fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning har vært stor. 

Departementet vil berømme Statens sivilrettsforvaltning for å ha lagt ned en beundringsverdig 

innsats i å håndtere situasjonen til det beste for fylkesmennene, samtidig som virksomheten 

har hatt oppgaven med å etablere egen organisasjon på Hamar. I 2014 vil være viktig å 

redusere risikoen for avvik ytterligere og sikre at rammeverket for en velfungerende 

vergemålsforvaltning er etablert. En viktig forutsetning for dette er at 

vergemålsapplikasjonen, som det sentrale arbeidsverktøyet for fylkesmennene, raskest mulig 

blir tilstrekkelig funksjonelt. 

 

En annen viktig del av Statens sivilrettsforvaltnings virksomhet i 2014 er arbeidet med 22. 

juli-sakene og øvrige voldsoffererstatningssaker. Den store saksmengden skal håndteres uten 

at det går utover kvalitet eller saksbehandlingstid – verken for eksisterende eller nye saker.  

 

2. MÅL FOR 2014  

2.1 Hovedmål i justis– og beredskapssektoren 

Hovedmålene for justissektoren er: 

 Redusert kriminalitet 

 Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet 

 Helhetlig og konsekvent innvandrings- og flyktningpolitikk 

 Helhetlig og konsistent politikk for polarområdene 

 God konfliktløsning 

 En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor 

 God rettssikkerhet for individer og grupper 

 Gode rettslige rammevilkår for innbyggerne, næringslivet og det offentlige. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=58328
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=58328
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2.2 Mål for Statens sivilrettsforvaltning  

2.2.1 Hoved- og delmål 

For Statens sivilrettsforvaltning vises det særlig til hoved- og delmålene som fremgår av Prop. 

1 S (2013-2014) programkategori 06.60 og 06.70:  

Hovedmål 

1. God rettssikkerhet for individer og grupper 

Delmål 

1.1 God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser  

1.2 God rettssikkerhet for kriminalitetsofre  

1.3 Hensiktsmessige erstatningsordninger 

 

2.2.2 Prioriterte områder 

Statens sivilrettsforvaltning skal i 2014 prioritere vergemåls- og voldsoffererstatningsfeltet. 

Det forventes at virksomheten følger opp de øvrige ansvarsområdene på en tilfredsstillende 

måte.  

2.2.3 Resultatmål, styringsparametere, rapporteringskrav og oppgaver  

Med utgangspunkt i målene som fremgår av Prop. 1 S (2013-2014), og på bakgrunn av dialog 

med virksomheten, har departementet fastsatt resultatmål og styringsparametere for 2014. 

Målstrukturen gjenspeiler de prioriterte områdene. I tabellen nedenfor følger også 

rapporteringskrav og prioriterte oppgaver, med tilhørende frister og rapporteringsfrekvens. 

faglig nivå i saksbehandlingen av voldsoffererstatningssaker 
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Hovedmål 1: God rettssikkerhet for individer og grupper 

Delmål 1.1: God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser 

Resultatmål: En velfungerende vergemålsforvaltning  

– der den sentrale og lokale vergemålsmyndigheten arbeider for at interessene til barn og voksne med 

behov for verge samt enslige mindreårige asylsøkere blir ivaretatt, og at dette skjer med respekt for den 

enkeltes integritet, verdighet og selvbestemmelse. 

Styringsparametere 

 Resultatindikator Resultatkrav Rapporterings-

frekvens 

SP1 En trygg og forsvarlig 

kapitalforvaltning 

Statens sivilrettsforvaltning skal sikre god 

informasjonsflyt mellom bankene og 

fylkesmannen. 

 

Tertialvis 

SP2 Økt rettslikhet i landet Statens sivilrettsforvaltning skal utarbeide 

instrukser og retningslinjer på 

vergemålsområdet. 

 

Årlig 

SP3 Rettssikker klagebehandling Statens sivilrettsforvaltning skal 

videreutvikle den sentrale 

vergemålsmyndigheten, herunder sikre 

nødvendig kompetanse og etablere rutiner 

for intern kontroll. 

 

Årlig 

SP4 En godt fungerende 

vergemålsapplikasjon 

Statens sivilrettsforvaltning skal bistå i 

arbeidet med å ferdigstille og 

videreutvikle vergemålsapplikasjonen. 

 

Årlig 

SP5 En god styringsdialog med 

og oppfølging av 

fylkesmannen 

Statens sivilrettsforvaltning skal 

gjennomføre styringsmøter med 

fylkesmannen og foreta individuelle besøk 

hos samtlige embeter. 

 

Årlig 

Rapporteringskrav Rapporterings-

frekvens 

R1 Andel behandlede klagesaker Tertialvis 

Oppgaver Frist  Rapporterings-

frekvens 

O1 Statens sivilrettsforvaltning skal forestå 

forvaltningen av det nasjonale sikkerhetsfondet 

i samsvar med aktuelle bestemmelser og 

retningslinjer. 

 

- 

 

Tertialvis 

 

O2 Statens sivilrettsforvaltning skal gjennomføre 

minst ett møte med aktuelle bruker-, pårørende 

og interesseorganisasjoner. 

 

31.12.2014 

 

Årlig 
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O3 Statens sivilrettsforvaltning skal forberede en 

hensiktsmessig overføring av drifts- og 

vedlikeholdsansvaret for 

vergemålsapplikasjonen fra departementet til 

Statens sivilrettsforvaltning når dette blir 

aktuelt. 

 

Avtales  

særskilt 

 

Årlig 

O4 Statens sivilrettsforvaltning skal gi innspill til 

besvarelse av mediehenvendelser, 

statusoppdateringer og risikovurdering på 

vergemålsområdet etter forespørsel fra 

departementet. Videre skal Statens 

sivilrettsforvaltning gi innspill til mål- og 

resultatkrav for Fylkesmannen samt 

ressursfordeling mellom embetene på 

vergemålsområdet for 2015. 

 

Avtales  

særskilt 

 

Ingen 

Hovedmål 1: God rettssikkerhet for individer og grupper 

Delmål 1.2: God rettssikkerhet for kriminalitetsofre 

Resultatmål: Effektiv behandling av voldsoffererstatningssaker 

Styringsparametere 

 Resultatindikator Resultatkrav Rapporterings-

frekvens 

SP6 Saksbehandlingstid for klager som behandles i 

Erstatningsnemnda for voldsofre 

Skal ferdigbehandles 

innen 6 måneder  

 

 

Tertialvis 

SP7 Saksbehandlingstid for klager som behandles i 

Statens sivilrettsforvaltning 

Skal ferdigbehandles 

innen 4 måneder 

 

Tertialvis 

Rapporteringskrav
1
 Rapporterings-

frekvens 

R2 Antall innkomne klagesaker Tertialvis 

R3 Antall behandlede klagesaker Tertialvis 

R4 Antall omgjorte klagesaker Tertialvis 

R5 Andel delegerte vedtak Tertialvis 

Oppgaver Frist Rapporterings-

frekvens 

O5 Statens sivilrettsforvaltning skal i samarbeid med 

Kontoret for voldsoffererstatning utrede 

hensiktsmessigheten, herunder mulige effekter og 

 

 

 

 

                                                 
1
 Det bes om at rapporteringen gjøres todelt: 1) alle voldsoffererstatningssaker og 2) 22. juli-saker.  
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gevinster, av å måle den samlede ytre 

saksbehandlingstiden
2
 i klagesaker.  

1.10.2014  Årlig 

O6 Elektronisk dokumentutveksling (EDU) med Kontoret for 

voldsoffererstatning skal realiseres i løpet av første halvår 

2014. 

 

1.7.2014 

 

Tertialvis 

Resultatmål: Høyt faglig nivå i saksbehandlingen av voldsoffererstatningssaker 

Rapporteringskrav Rapporterings-

frekvens 

R6 Antall søksmål Tertialvis 

R7 Andel vedtak som blir omgjort av domstolen eller som blir kritisert av 

Sivilombudsmannen, og tekstlig omtale av hva omgjøringen og 

kritikken har bestått i 

 

Årlig 

Oppgaver på andre områder  Frist  Rapporterings-

frekvens 

O7 Som sekretariat for Den rettsmedisinske kommisjon 

skal Statens sivilrettsforvaltning etter behov bistå det 

toårige (2014-2015) pilotprosjektet på 

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og 

rettspsykiatri på Brøset i Trondheim med overføring 

av oppgaver til Brøset. Dette innebærer at Statens 

sivilrettsforvaltning skal være representert i en 

referansegruppe til pilotprosjektet.  

 

- 

 

Årlig 

O8 Statens sivilrettsforvaltning skal behandle krav på 

erstatning for manglende utbetalt 

oppreisningserstatning etter trafikkulykker som følge 

av statens erstatningsansvar. 

 

- 

 

Tertialvis 

09 Statens sivilrettsforvaltning skal sende kopi av vedtak 

til departementet i saker der erstatningsbeløpet er 

40G eller mer 

 

- 

 

Fortløpende 

 

2.3 Felles mål for justissektoren 

2.3.1 En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor – økt styring og samordning på 

IKT-området 

 
Hovedmål:  En mer effektiv justissektor 

Delmål:  Økt styring og samordning på IKT-området 

IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011- 

2015 og IKT-handlingsplan 2013-2015. IKT-handlingsplanen beskriver de utviklingsprosjekter som 

skal gjennomføres i perioden for å støtte opp under målsetningene i vedtatt IKT-strategi. Overordnede 

fellesføringer for alle IKT relaterte investeringer i staten følger av rundskriv P 4/2013. Det skal 

                                                 
2
 Med ytre saksbehandlingstid mener vi saksbehandlingstiden fra søknad mottas hos Kontoret for 

voldsoffererstatning (alternativt fra saken er vedtaksklar) til endelig vedtak i klageomgangen er fattet. 
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rapporteres i samsvar med IKT-styringsmodell i justissektoren.  

Rapporteringskrav  Rapporteringsfrekvens 

Rapportering på utviklingsprosjekter(benytt vedlagt skjema) Tertialvis 

Rapportering på drift og forvaltning (benytt vedlagt skjema) Tertialvis 

Oppgaver Frist 

Virksomheten skal foreslå hvilke prosjekter det skal rapporteres på til 

Justis- og beredskapsdepartementet. Som et minimum skal det 

rapporteres på de prosjekter som følger av IKT-handlingsplan 2013-

2015. 

 

1.2.2014 

 

3. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2014 

3.1 Styringsdialog 

Det er etablert regelmessige rapporteringsrutiner og møter mellom departementet og Statens 

sivilrettsforvaltning. Formålet med disse møtene er å gi styringssignaler, generell 

erfaringsutveksling, gjennomgang av virksomhetens rapporter samt diskusjon om faglige 

spørsmål.  

 

Det er avtalt følgende møter i 2014: 

Etatsstyringsmøter 

Dato Tidspunkt Sted 

Torsdag 13. mars Kl. 13:00 – 15:45 Statens sivilrettsforvaltning 

Torsdag 16. oktober Kl. 13:00 – 15:45 Justis- og beredskapsdepartementet 

Dialogmøter 

Dato  Tidspunkt Sted 

Torsdag 12. juni Kl. 13:00 – 15:00 Statens sivilrettsforvaltning 

Torsdag 13. november Kl. 13:00 – 15:00 Justis- og beredskapsdepartementet  

 

På vergemålsområdet avtales egne dialogmøter etter behov. 
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3.2 Rapportering 

3.2.1 Departementets rapportering til Stortinget  

Justis- og beredskapsdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 

budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens resultatrapportering for 2014 vil 

danne grunnlag for denne rapporteringen. 

3.2.2 Tertialrapportering 

Statens sivilrettsforvaltning skal rapportere tertialvis i 2014. Tertialrapportene skal være 

avviksorienterte, og skal inneholde omtale av status for måloppnåelse, utfordringer og risiko 

for at målene ikke kan nås, samt tiltak for å redusere eventuell risiko.  

 

Statistiske fremstillinger og tall skal suppleres med tekstlig omtale i den grad virksomheten 

mener det er naturlig og nødvendig.  

 

Rapportene skal inneholde regnskap med årsprognoser for drift, investeringer og inntekter. 

3.2.3 Regnskapsrapportering  

Regnskapsrapporteringen skal skje hvert tertial. 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.   

 

Nytt fra 1. januar 2014 er at en standard kontoplan for statlige virksomheter er gjort 

obligatorisk. Det tas nå inn bestemmelsene at standard kontoplan skal brukes i 

virksomhetenes bokføring, og at rapporteringen til statsregnskapet skal inneholde 

regnskapsinformasjon etter inndelingen i standard kontoplan.  

 

Nærmere informasjon om endringene i bestemmelsene finnes på DFØs nettsider www.dfo.no 

(under Forvaltning/Statsregnskapet).  

3.2.4 Særlig om årsrapport 

Virksomheten skal legge fram en årsrapport for foregående år, jf. reglementet § 9 c) og 

bestemmelsene pkt. 1.5.1.   

 

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bestemmelsene. Blant annet er kravene til 

innhold i årsrapportering, som trer i kraft 1. januar 2014, endret. Nytt for 2014 er at 

årsrapporten fra underliggende virksomheter skal inneholde seks deler, med følgende 

benevnelse og rekkefølge: 

   

I. Leders beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

 

http://www.dfo.no/
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DFØ er i prosess med å utarbeide en veileder for årsrapportering etter de nye kravene. Vi vil 

oversende veilederen når denne er ferdigstilt.  

 

Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av virksomhetens arbeid siste året med særlig vekt på 

hva som er gjort for å nå målene for virksomheten, herunder Statens sivilrettsforvaltnings 

myndighet og ansvar slik det fremgår av hovedinstruksen punkt 2.1. I 2014 er det, 

sammenlignet med tidligere år, færre styringsparametere og rapporteringskrav. I årsrapporten 

er det likevel viktig at alle vesentlige forhold ved virksomhetens ansvarsområder kommer 

frem, også de det ikke er bedt eksplisitt om rapportering på.  

 

I tillegg skal årsrapporten gi en skjematisk oversikt over utviklingen de siste 10 år for sentrale 

forhold (antall saker, typer saker, antall gjenopptatt, mv.) med en vurdering av siste år i 

forhold til de foregående.  

3.2.5 Særlig om rapportering på vergemålsområdet 

Statens sivilrettsforvaltning skal, blant annet på bakgrunn av Fylkesmannens årsrapportering 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og dialog med aktuelle bruker-, pårørende- 

og interesseorganisasjoner, utarbeide en årsmelding for den sentrale vergemålsmyndighetens 

virksomhet der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet, jf. vergemålsforskriften § 

5 fjerde ledd.  

 

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) 3. juni 2013. I henhold til artikkel 35 nr. 1, skal Norge avgi sin første rapport om 

etterlevelsen av konvensjonen innen to år etter at konvensjonen trådte i kraft for Norge. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har fagansvaret for konvensjonen, 

har startet arbeidet med rapporten som avleveres senest juni 2015. Deretter leveres rapport 

hvert fjerde år. CRPD-komiteen forestår eksaminasjonen av norske myndigheter. Det 

forventes at Statens sivilrettsforvaltning bidrar til den norske rapporteringen på 

vergemålsområdet. 

3.2.6 Frister for tertial- og årsrapportering  

 

Rapport Rapporteringsperiode Frist 
1. tertialrapport 1. januar – 30. april 31.mai 2014 
2. tertialrapport 1. mai – 31. august 30. september 2014 
Årsrapport  1. januar – 31. desember 15. februar 2015 
Årsmelding vergemål 1. januar – 31. desember  31. mars 2015 

Årsrapport DRK 1. januar – 31. desember 1. juni 2015 

3.2.7 Øvrig rapportering  

3.2.7.1 Anslagsendringer på regelstyrte poster 

I henhold til bestemmelsene punkt 3.2.1 skal alle bevilgninger være basert på realistiske 

anslag over utgifter og inntekter. Justis- og beredskapsdepartementet har i den forbindelse 

behov for innspill fra Statens sivilrettforvaltning til anslagsendringer på enkelte regelstyrte 

poster. Dette gjelder: 

 Kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter 

 Kap. 471 Statens erstatningsansvar, post 72 Erstatning i anledning straffeforfølgning 



11/13 

 

Vi ber om at Statens sivilrettsforvaltning med utgangspunkt i siste tilgjengelige regnskapstall 

og forventet utvikling kommer med anslag på forventede utgifter/inntekter på ovennevnte 

poster. Forslag til bevilgningsendringer som følge av endrede anslag må forklares og 

begrunnes. Følgende frister gjelder:  

 

Budsjettår Frist  
Statsbudsjettet 2014 (revidert nasjonalbudsjett) 10. mars 2014 
Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014-2015) 13. juni 2014 
Statsbudsjettet 2014 (høstsalderingen) 23. september 2014 

Statsbudsjettet 2016 (Prop. 1 S (2015-2016) 19. desember 2014 

 

Vi tar forbehold om å komme tilbake med tilleggsbestillinger og/eller endrede frister ved 

eventuelle endrede behov.  

3.2.7.2 Likestilling og personalpolitikk 

Vi viser til punkt 3.4 om likestilling og personalpolitikk i hovedinstruksen. Virksomheten skal 

i årsrapporten rapportere på kvinneandelen, samt kort gjøre rede for planlagte og 

gjennomførte tiltak som fremmer likestilling på de øvrige to diskrimineringsgrunnlagene; 

etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 

3.2.7.3 Fellesføringer fra Regjeringen  

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

departement om arbeidet med fjerning av «tidstyver». Det vil si effektivisering av egen drift, 

regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor 

innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter.  

 

I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk eller 

prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper «tidstyver» for virksomheten. 

 

Om begrepet «tidstyver» 

Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med 

offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig 

sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i 

oppgaveløsningen. Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og 

virksomhetsledelsen selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. Tidstyver kan 

også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, 

innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter.  

 

Bistand 

Virksomhetene kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand 

til hvordan kartleggings- og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan virksomhetene 

kan arbeide med å redusere tidstyver i egen virksomhet, og for å lære av andres erfaringer. 
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4. BUDSJETTRAMMEN FOR 2014 

4.1 Bevilgning for Statens sivilrettsforvaltning 

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 3. desember 2013 stilles følgende midler til 

disposisjon for Statens sivilrettsforvaltning: 

 

 

Kap. 473  Statens sivilrettsforvaltning  

Post 01 Driftsutgifter 42 958 000 kr 

Sum  42 958 000 kr 

   

Kap. 3473  Statens sivilrettsforvaltning  

Post 01 Diverse inntekter 5 000 kr 

Sum  5 000 kr 

 

Budsjettrammen er pris- og lønnsjustert.  

4.2 Bevilgninger over andre budsjettkapitler 

I tillegg til bevilgningen over kap. 473, post 01, stiller Justis- og beredskapsdepartementet 

følgende bevilgninger til disposisjon for Statens sivilrettsforvaltning: 

 

Kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m., post 01 Driftsutgifter  

Disposisjonen gjelder driftsutgifter i forbindelse med utgifter til Den rettsmedisinske 

kommisjon. Bevilgningen på kap. 466, post 01 er i 2014 på til sammen 1 087 mill. kroner.  

 

Kap. 469 Vergemålsordningen, post 01 Driftsutgifter 

Disposisjonen gjelder driftsutgifter til den sentrale vergemålsmyndigheten med inntil 16, 5 

mill. kroner. 

 

Kap. 470 Fri rettshjelp, post 70 Fri sakførsel og post 71 Fritt rettsråd 

Bevilgningen på kap. 470, post 70 er i 2014 på til sammen 596 556 mill. kroner, og 

bevigningen på kap. 470, post 71 på til sammen 162 994 mill. kroner. 

 

Kap. 471 Statens erstatningsansvar, post 71 Erstatningsansvar m.m og post 72 Erstatning i 

anledning av straffeforfølging  

Bevilgningen på kap. 471, post 71 er i 2014 på til sammen 121 715 mill. kroner, og 

bevigningen på kap. 471, post 72 er i på til sammen 21 169 mill. kroner.  

 

Bevilgningene etter kap. 470 og kap. 471 disponeres i tråd med regelverket for den regelstyrte 

ordningen.  

 

Det er viktig at virksomheten er oppmerksom på hvilke typer utgifter som kan belastes de 

regelstyrte budsjettpostene, og utviser en kritisk holdning i bruken av denne typen utgifter.  

4.3 Særskilte merinntektsfullmakter  

Det er stilt krav om inntekter på 5 000 kr i 2014 under kap. 3473, post 01 i forbindelse med 

refusjoner som skal dekke utgifter som Den rettsmedisinske kommisjon har i forbindelse med 

kurs og eventuelle andre inntekter. Det fremgår av Prop. 1 S (2013-2014) at Justis- og 
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beredskapsdepartementet i 2014 er gitt fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 473, 

post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3473, post 01. Denne merinntektsfullmakten 

delegeres med dette til Statens sivilrettsforvaltning. Det presiseres at merinntektsfullmakten 

kun gjelder inntekter i forbindelse med kurs og eventuelle andre inntekter utover 

inntektskravet på 5 000 kr.  

4.4 Særlig om Barnesakkyndig kommisjon 

Justis- og beredskapsdepartementet legger til grunn at Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet stiller bevilgninger til disposisjon til Statens sivilrettsforvaltning 

med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet for samtlige utgifter som påløper 

Barnesakkyndig kommisjon.  

 

5. VEDLEGG 

5.1 Hovedinstruks til Statens sivilrettsforvaltning av 22. januar 2014 

5.2 IKT – mal for rapportering på drift og forvaltning 2014  

5.3 IKT – mal for rapportering på prosjekt 2014 

 


