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Delegering av fullmakter iht. Stortingets budsjettvedtak 

 

Det vises til Innst. 6 S (2021-2022), romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter. 

Følgende fullmakter delegeres til Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk): 

 

Sfk kan overskride bevilgningen under kap 433, post 01 mot tilsvarende 

merinntekter under kap, 3433, post 02 Refusjoner. 

 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift 

knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige 

forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter 

og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 

bevilgning til neste år. 

 

 

Delegering av fullmakter i henhold til Stortingets bevilgningsreglement  
 

Bevilgningsreglementet inneholder en del fullmakter for Kongen til å gjøre unntak 

fra eller utfylle bevilgningsreglementets bestemmelser. I rundskriv R-110 gir 

Finansdepartementet departementene fullmakter til å gjøre unntak fra enkelte av 

bevilgningsreglementets hovedprinsipper. I tillegg blir det redegjort for fullmakter 

som ikke delegeres til departementene, men som åpner for at departementene kan 

søke om samtykke fra Finansdepartementet i enkeltsaker.  

  

Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte 

retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene skal brukes.  

  

Det vises til veilederen i statlig budsjettarbeid der bl.a. bruk av 

unntaksbestemmelser i bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt. 

Paragrafene i parentes i punktene under refererer til paragrafene i 

bevilgningsreglementet.  

  

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (§ 3, 4. ledd, 2. setning)  

Hovedregelen i bevilgningsreglementet er at alle utgifter og inntekter føres brutto i 

budsjett og bevilgningsregnskap. Det er imidlertid gitt et unntak som tillater 

nettoføring i forbindelse med utskifting av utstyr. Med dette gis Sfk fullmakt til 

nettoføring ved utskifting av utstyr på følgende vilkår:  
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a) Inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter, med 

inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten.  

b) Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftinger som er ledd i en rutinemessig 

fornyelse av utstyr. I praksis vil dette gjelde inntekter fra salg av utstyr som er 

av en slik art at det ved anskaffelsen skal dekkes under post 01 Driftsutgifter.   

c) Salgsinntektene skal bokføres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard 

kontoplan (jf. Finansdepartementets rundskriv R-102) og rapporteres til 

bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter (jf. Finansdepartementets 

rundskriv R-101). Føringen må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at 

grensen på fem prosent ikke overskrides.   

  

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

(§ 6, 2. ledd)  

Hovedregelen i bevilgningsreglementet er at staten bare kan pådras forpliktelser 

som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig 

samtykke til dette. Med dette gis imidlertid Sfk fullmakt til å inngå leieavtaler og 

avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår og med de 

begrensninger som følger i teksten under:   

  

a) Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den 

ordinære driften av statlige virksomheter. Hvilke typer anskaffelser det her 

dreier seg om, vil kunne variere etter virksomhetens oppgaver, men alminnelige 

eksempler vil være leie av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og 

vaktmestertjenester.   

b) Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.   

c) For alle avtaler utover budsjettåret, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye 

vurderes. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved 

vurderingen. Særlig gjelder dette ved langsiktige avtaler.   

  

Det vises for øvrig til bevilgningsreglementet § 10 første ledd der det bl.a. kreves at 

utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og virkemidler er 

effektive i forhold til de forutsatte resultater, samt til tilsvarende krav i  

økonomireglementet § 4. På dette området innebærer disse bestemmelsene både et 

krav til å vurdere mulige alternativer til leie og kjøp av tjenester, og til utformingen 

av vilkårene i eventuelle avtaler om leie og kjøp av tjenester.   

  

Det understrekes at bestemmelsene bare gjelder adgangen til å pådra forpliktelser 

utover budsjettåret.   
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Særskilt om bygge- og leiekontrakter 

I Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i 

kongelig resolusjon den 13. januar 2017, gis det en samlet oversikt over 

ansvarsforhold, fullmakter og kravene til saksbehandling ved lokalanskaffelser. 

 

  

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 at inntil fem prosent av ubrukt driftsbevilgning under 

post 01 kan overføres til neste budsjettår.   

  

Søknad om slik overføring skal godkjennes av Finansdepartementet. Sfk sender 

søknad til JD i forbindelse med regnskapsrapporten per 31. desember. Eventuelt 

overført beløp kan ikke disponeres av Sfk før departementet gir beskjed om det 

gjennom tillegg til tildelingsbrev.  


