
Vedlegg 1 - Økonomiske og administrative fullmakter 

1. Fullmakt til å overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekt 

Fullmakten gjelder tilgangen til å overskride driftsbevilgningen på kap. 911, post 23 

med inntil to prosent av bevilgningen på posten mot tilsvarende merinntekt på kap. 

3911, post 01, jf Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 1 og Finansdepartementets 

rundskriv R-110/2005, pkt 2.4. 

 

Den inntektsfinansierte aktiviteten må ligge innenfor det som er virksomheten sine 

mål, oppgaver og rammevilkår, og ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere 

aktivitetsnivå enn det som blir dekket av utgiftsbevilgningen dersom merinntekten 

faller bort. 

 

Merinntekter i form av lønnsrefusjoner fra andre statlige virksomheter, jf 

inntektspostene 15-18, gir grunnlag for overskridelser uten særskilt samtykke, og uten 

å være bundet av avgrensinger som er gitt. 

2. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

Fullmakten gjelder tilgang til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr bevilget over 

kap. 911, post 01 med inntil fem prosent av bevilgningen, når dette er ledd i en 

rutinemessig fornyingsprosess, jf Bevilgningsreglementets § 3 fjerde ledd og 

Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, pkt 2.2. Salgsinntektene skal føres til 

kredit på underpost 01-21/underpost 21-21, slik at det er mulig å kontrollere at grensen 

på fem prosent ikke blir overskredet. 

3. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret 

Fullmakten gjelder tilgang til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret 2014, som gjelder den ordinære virksomheten i Konkurransetilsynet, jf 

Bevilgningsreglementets § 6 andre ledd og Finansdepartementets rundskriv R-

110/2005, pkt 2.3. De utgiftene man har hatt i tilknytning til avtalen må kunne dekkes 

innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele 

avtaleperioden, og oppsigelsesklausuler skal om nødvendig innarbeides i avtalen. 

4. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot 

tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettårene 

Fullmaktene gjelder tilgang til å overskride inntil fem prosent av driftsbevilgningen på 

kap 911, post 01 mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår, jf. 

Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 og Finansdepartementets rundskriv R-

110/2005, pkt 2.6. Overskridelsen må benyttes til investeringsformål som innkjøp av 

utstyr eller bygningsmessige arbeid. Innsparingen må utgjøre minst en tredel av 

overskridelsen ved utgangen i første påfølgende og minst to tredeler av overskridelsen 

ved utgangen av andre budsjettår. 
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5. Fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler 

Fullmakten gjelder rett til å yte erstatning for inntil 20 000 kroner dekket innenfor 

virksomheten sitt eget budsjett for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med 

tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann o l. Erstatningen må gis i samsvar 

med retningslinjene i Statens Personalhåndbok. 

6. Fullmakt til å innvilge utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år 

Fullmakten gjelder rett til å avgjøre hvem i virksomheten som skal få innvilget 

utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år innenfor virksomhetens eget budsjett. 

Permisjonen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personalhåndbok. 

 

 

 

 


