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1 Innledning 

Instruksen er fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i 

medhold av § 3 i Reglement for økonomistyring i staten.  

Formålet med instruksen er å bidra til at Forbrukerrådet har en forsvarlig økonomi- 

og virksomhetsstyring som kan sikre en rasjonell utnyttelse av statens ressurser. I 

tillegg skal den sikre god kvalitet på styrings- og planleggingsinformasjonen som 

utgjør grunnlaget for beslutninger på ulike nivå. 

Økonomistyringen i Forbrukerrådet skal følge ”Reglement for økonomistyring i 

staten” (heretter kalt Reglementet) og Finansdepartementets ”Bestemmelser om 

økonomistyring i staten” (heretter kalt Bestemmelsene), med de tilføyelser og 

presiseringer som fremgår av denne instruksen og Forbrukerrådets interne 

instruks. 

2 Departementets styring av Forbrukerrådet 

2.1 Departementets overordnede ansvar 

BLD har ansvar for å fastsette overordnede mål for forbrukerpolitikken for det 

enkelte budsjettår. Departementet er administrativt ansvarlig for Forbrukerrådet og 

formidler i tildelingsbrevet de økonomiske rammer og budsjettmessige og 

administrative fullmakter. 

BLD er også ansvarlig for å fastsette og, ved behov, oppdatere vedtektene for 

Forbrukerrådet. 

Departementet har et overordnet ansvar for at virksomheten gjennomfører 

aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. 

2.2 Bevilgning og budsjettprosess 

Forbrukerrådet får ved Stortingets årlige budsjettvedtak tildelt en nettobevilgning 

over en 50-post i statsbudsjettet. Bevilgningen stilles til disposisjon ved 

tildelingsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og utbetales i 

rater, som fastsettes i tildelingsbrevet. 

Forbrukerrådet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt til bruttoføring av 

inntekter og utgifter utenfor statsbudsjettet (”nettobudsjettert virksomhet”). Dette 

innebærer at Forbrukerrådet, i tillegg til bevilgningen, kan disponere andre 

inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Resultatet av årets drift overføres til 

påfølgende budsjettår. Forbrukerrådet disponerer et eventuelt positivt årsresultat 

og har ansvar for å dekke et eventuelt negativt årsresultat.  

Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak 

fra bruttobudsjetteringsprinsippet er nærmere beskrevet i Finansdepartementets 

rundskriv R-106 av 25.11.2013. . I rundskrivet omtales bl.a. krav til 

betalingsformidling, rapportering til statsregnskapet, likviditetsstyring, 

regnskapsføring og avsetninger. 
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Forbrukerrådet skal føre periodisert regnskap etter de statlige 

regnskapsstandarder (SRS). Økonomirapporteringen til BLD skal skje på grunnlag 

av dette regnskapet.  

Forbrukerrådet skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og eventuelle 

standarder som Finansdepartementet har fastsatt for budsjettering og 

regnskapsføring, jf. Bestemmelsene kap. 3. 

Departementet skal i nødvendig grad holde Forbrukerrådet orientert om budsjett-

prosessen. Departementet kan be Forbrukerrådet om innspill i relevante 

budsjettsaker. Forbrukerrådet skal levere tekstinnspill i forbindelse med 

utarbeidelsen av 

Prop. 1 S. 

2.3 Forbrukerrådets myndighet og ansvar  

Forbrukerrådet har en fri og uavhengig stilling i forbrukerpolitiske spørsmål, jf. § 3 

i vedtektene for Forbrukerrådet fastsatt ved kgl.res. 05.04.2002. Dette innebærer at 

departementet ikke kan overprøve Forbrukerrådets faglige prioriteringer.  

Forbrukerrådet er administrativt tilknyttet Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet. 

Formål og oppgaver 

Forbrukerrådets formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra 

til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes 

stilling. 

Forbrukerrådets hovedoppgaver er å ivareta forbrukernes interesser ved bl.a. å 

- drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende  

- dyktiggjøre forbrukerne gjennom informasjon, råd og veiledning  

- gi bistand til forbrukere  

- bidra til å sette forbrukerspørsmål på dagsordenen i samfunnsdebatten 

Regelverk som regulerer virksomhetens aktiviteter eller tjenesteområder  

Forbrukerrådet forutsettes å handle i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

vedtekter for virksomheten. Videre forutsettes Forbrukerrådet å ivareta oppgaver 

etter §§ 5 og 6 i lov 28. april 1978 om behandling av forbrukertvister 

(forbrukertvistloven). 

Ansvarsavklaringer og krav til samarbeid med andre virksomheter 

Forbrukerrådet er en del av det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet, og 

forutsettes å samarbeide med de øvrige forbrukerinstitusjonene. Forbrukerrådet 

skal samhandle med Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget for å 

sikre god forberedelse av sakene som fremmes for Forbrukertvistutvalget. 

2.4 Styringsdialogen 

Rammene for styringsdialogen mellom departementet og Forbrukerrådet 

framkommer i det årlige tildelingsbrevet. 
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Dokumenter 

Følgende dokumenter inngår i styringsdialogen: 

- instruks for virksomheten 

- tildelingsbrev og ev. supplerende tildelingsbrev 

- ev. oppdragsbrev 

- årsrapport  

- periodiske regnskapsrapporter 

- rapportering til statsregnskapet 

- referater fra dialogmøter og møter om spesielle tema 

- ev. annen rapportering 

Styringsdialogen skal være dokumentert, jf. Bestemmelsene punkt 1.3. 

Dialogmøter 

Departementet vil årlig avholde to dialogmøter med Forbrukerrådet; ett om våren 

og ett om høsten. I forkant av hvert møte utarbeider departementet utkast til 

dagsorden som forelegges Forbrukerrådet for innspill. Faste tema er status for mål 

og resultatkrav og budsjett- og regnskapsspørsmål. Møtene referatføres. 

I tillegg til dialogmøtene kan det gjennom året bli avholdt møter om aktuelle tema. 

3 Krav til Forbrukerrådets interne styring og øvrige 

bestemmelser 

3.1 Styrets myndighet og ansvar 

Styret har det overordnede ansvar for den faglige og administrative ledelse av 

Forbrukerrådet, jf. vedtektenes § 5.2.  Styret har ansvar for å ansette direktøren.  

Styret skal påse at organisasjonen drives på en hensiktsmessig og effektiv måte i 

tråd med Stortingets bevilgning og i henhold til de formål, oppgaver og rammer 

som er gitt for Forbrukerrådet etter vedtektene, fra departementet og annen 

overordnet myndighet. 

Styret må, innenfor rammene som er trukket opp av BLD, fastsette intern instruks 

for Forbrukerrådet. 

Styret har ansvaret for: 

- ved årlig og langsiktig planlegging å trekke opp hovedmålene for 

Forbrukerrådet 

- å godkjenne Forbrukerrådets budsjettforslag og fremme forslag til 

bevilgning overfor departementet 

- å påse at Forbrukerrådet til enhver tid er organisert og disponerer sine 

ressurser på en hensiktsmessig måte 

- å fordele midler innenfor nærmere retningslinjer gitt av departementet 
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- overordnet resultatoppfølging og budsjettkontroll, herunder kontroll med 

inntektstilgang 

- å avgi årsrapport og regnskap for virksomheten til departementet 

- å påse at den faglige virksomheten ved Forbrukerrådet evalueres  

 

Styret må påse at Forbrukerrådet har en særskilt funksjon eller enhet med 

samordningsansvar for økonomistyringen. Dette ansvaret omfatter bl.a. 

- utarbeidelse av budsjettforslag til styret 

- oppfølging av virksomhetsbudsjettet  

- oppfølging av regelverket for økonomistyring i staten, denne instruks og den 

interne økonominstruksen 

- regnskapsføring og nødvendig oppfølging 

- avgivelse av regnskapsrapporter etter nærmere retningslinjer gitt av 

departementet 

- utarbeidelse av årsrapporter og eventuell annen rapportering til styret, 

departementet, annen overordnet myndighet og Riksrevisjonen 

- at Forbrukerrådet har tilgang til et økonomisystem som tilfredsstiller 

regelverket 

- å påse at det etableres intern kontroll som skal forhindre styringssvikt, feil 

og mangler, herunder sikre at Forbrukerrådet har nødvendig kompetanse 

og forsvarlig arbeidsdeling 

Styret treffer vedtak om organiseringen av virksomheten, dog slik at større 

strukturendinger av Forbrukerrådets organisasjon forelegges departementet for 

endelig avgjørelse, jf. vedtektenes § 9, 2. ledd. 

3.2 Direktørens myndighet og ansvar 

Forbrukerrådets direktør skal forestå den daglige administrative og faglige 

ledelsen av Forbrukerrådet, og står ansvarlig overfor styret, jf. vedtektenes § 6. 

Nærmere instruks for direktøren fastsettes av styret. Tilsettingen finner sted på 

åremål for 5 år, med adgang til fornyet tilsetting én gang. 

Direktøren skal sørge for at Forbrukerrådet drives i tråd med Stortingets 

bevilgning, vedtektene, styrets vedtak og økonomiske/administrative 

bestemmelser gitt av BLD og andre myndigheter. Direktøren skal også sørge for at 

styret til enhver tid er kjent med Forbrukerrådets økonomiske forpliktelser.  

Direktøren har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke avgjøres av styret, BLD 

eller andre myndigheter. Avgjørelsesmyndigheten kan delegeres til andre 

medarbeidere.  

Direktøren er ansvarlig for at Forbrukerrådet har etablert forsvarlig intern kontroll.  
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Den interne kontrollen skal sikre at: 

- beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer 

inn 

- måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål 

og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og 

korrigeres i nødvendig utstrekning 

- ressursbruken er effektiv 

- regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 

- virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, 

verdipapirer og andre økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte 

- økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og utføres i samsvar 

med gjeldende regelverk samt at misligheter og økonomisk kriminalitet 

forebygges og avdekkes 

Direktøren har ansvaret for at den interne kontrollen er tilpasset risiko og 

vesentlighet, og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres. 

Den interne kontrollen må være innbygget i Forbrukerrådets interne 

styringssystem. 

3.3 Intern instruks for økonomi- og virksomhetsstyringen  

Forbrukerrådet må, innenfor de rammer som er trukket opp av departementet, 

påse at det foreligger en oppdatert intern instruks for virksomheten med regler om 

delegering av myndighet og presisering av hvordan de enkelte funksjoner i 

økonomistyringen skal utføres, og om ansvarsforhold. 

Dette innebærer at Forbrukerrådet i sin interne instruks mer i detalj bør omtale 

bl.a.  

- internt disponeringsskriv 

- løpende økonomiforvaltning, herunder reglene for saksbehandling, 

utgiftbehandling og kjøp av varer og tjenester  

- anskaffelser 

- budsjettdisponering/anvisning og reskontroføring 

- betalingsformidling/regnskapsføring 

- behandling av inntekter 

- internregnskap og rapportering 

- arkivering av regnskapsmateriell 

- forvaltning av verdipost og andre eiendeler 

Forbrukerrådets interne systemer slik de beskrives i den interne instruksen må 

tilpasses det overordnede regelverket i henhold til Bestemmelsene kapittel 2. 

Betalingsformidling og regnskapsføring 

Forbrukerrådets betalingsformidling skal være i henhold til regelverket for 

økonomistyring i staten og til den enhver tid gjeldende rammeavtale, avtaleverk og 

retningslinjer for statens konsernkontoordning. Direktøren, eller den direktøren 
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bemyndiger, velger kontofører (bank), fastsetter hvilke tilsatte som kan opprette og 

ajourholde arbeidskontoer, forvalte fullmaktsforhold hos kontofører og kontrollere 

og autorisere betalingsoppdrag. 

Forbrukerrådet har fullmakt til å inngå skriftlig avtale med Direktoratet for 

økonomistyring (DFØ) om tilgang til og drift av elektroniske fakturabehandlings- 

og økonomisystemer og/eller utføring av integrerte lønns- og økonomitjenester for 

virksomheten, herunder ev. autorisasjon av betalingsoppdrag til kontofører (bank). 

Avtalen skal regulere ansvars- og arbeidsforholdet mellom Forbrukerrådet og DFØ. 

Inntekter 

Det skal foreligge retningslinjer og rutiner for innbetaling av inntekter. Det skal 

også foreligge nødvendig dokumentasjon som gir grunnlag for at det kan føres 

kontroll med at inntektene brukes formålstjenelig og i samsvar med forutsetningen. 

Kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner 

Avgjørelser i økonomisk-administrative saker skal være skriftlig dokumentert. 

Forslag til beslutning skal inneholde en saksframstilling med forutsetninger som er 

tilstrekkelige til at den som skal ta avgjørelsen kan foreta selvstendig etterkontroll. 

Budsjettdisponeringsmyndigheten er i utgangspunktet lagt til direktøren. 

Direktøren kan delegere budsjettdisponeringsmyndigheten videre til ansatte i 

virksomheten. 

Det skal til enhver tid finnes en oppdatert oversikt over hvem som har 

budsjettdisponeringsmyndighet, hvem som kan attestere og hvem som kan 

autorisere. Nærmere regler for attestasjon fastsettes i virksomhetens interne 

instruks. Den som er tildelt budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke godkjenne 

ytelser til seg selv. 

Forbrukerrådet skal i forbindelse med bokføring og regnskapsføring utføre kontroll 

av utgiftstransaksjoner og foreta nødvendige dokumenterte avstemninger. 

Gjennomførte kontrollaktiviteter skal alltid være skriftlig dokumentert. 

3.4 Disponeringsskriv 

På grunnlag av tildelingsbrev fra departementet og eventuelt styrevedtak om 

prioriteringer, skal direktøren utstede et disponeringsskriv dersom 

budsjettdisponeringsmyndigheten videredelegeres internt i virksomheten. 

Disponeringsskrivet skal fastsette 

- tildelt bevilgning  

- hva budsjettdisponeringsmyndighet innebærer av myndighet og ansvar 

- resultatkrav i henhold til Forbrukerrådets oppgaver og styrets prioriteringer 

av oppgaver  

- ansvaret for å oppnå angitte resultater  

- krav og tidspunkt for intern rapportering 

Tildelingsbrevet fra departementet skal publiseres på Forbrukerrådets nettsider så 

snart det er mottatt. 
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Dersom Forbrukerrådet får tildelingsbrev fra departementet om 

bevilgningsendringer i løpet av året, skal det utformes supplerende 

disponeringsskriv.  

3.5 Planlegging og risikovurdering 

Forbrukerrådet skal hvert år lage en års-/virksomhetsplan. Planen skal utdype og 

konkretisere hvordan Forbrukerrådet skal realisere sine mål og hvilke 

styringsparametere som skal benyttes.  

Den årlige planen skal bygge på en mer langsiktig strategiplan som gjør rede for 

hovedprioriteringer og mål for et lengre tidsrom, herunder hvordan målene skal 

nås og med antatt ressursbehov.  

Styret for Forbrukerrådet godkjenner planene før de sendes departementet til 

orientering.  

I forbindelse med planarbeidet skal det gjennomføres vurderinger av ulike 

risikofaktorer som kan virke inn på arbeidet med å nå målene, og identifiseres 

korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for 

manglende måloppnåelse. 

Forbrukerrådet skal rapportere til departementet om de viktigste risikoer for ikke å 

nå målene i virksomheten sin og dette vil være tema i styringsdialogen. 

3.6 Rapporteringer 

Forbrukerrådet skal rapportere til statsregnskapet etter pkt. 3.5.1 - 3.5.3 i 

Bestemmelsene, med de tilpasninger for nettobudsjetterte virksomheter som 

framgår av Bestemmelsene pkt 3.5.4, jf. Finansdepartementets rundskriv R-106 av 

25. november 2013. 

Forbrukerrådet er ansvarlig for at det utarbeides regnskapsrapporter til 

departementet med merknader om budsjettutvikling. 

Krav til rapportering og frister meddeles i tildelingsbrevet til Forbrukerrådet. Det 

skal rapporteres på en detaljert, ryddig og oversiktelig måte. Om nødvendig må 

Forbrukerrådet kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen 

på departementets forespørsel. 

Forbrukerrådet har videre ansvaret for 

- innberetning av innberetningspliktige ytelser til skatte- og 

avgiftsmyndighetene, samt avstemming mot eget regnskap 

- innrapportering av lønns- og personaldata til andre offentlige virksomheter 

- rapportering til departementet av avtalte nøkkeltall til bruk i statsregnskapet 

og av departementet, slik de fremkommer i rundskriv og tildelingsbrev 
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Årsrapport 

Forbrukerrådet skal utarbeide årsrapport til Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet bestående av 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 av virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

Innholdsmessig skal de ulike delene av årsrapporten utformes i tråd med pkt. 1.5.1 

og pkt. 3.4 i Bestemmelsene og føringer gitt i tildelingsbrevet fra departementet for 

det enkelte år.  

Frist for oversendelse av årsrapport fastsettest i tildelingsbrevet. 

I tillegg skal Forbrukerrådet også rapportere på følgende punkter i årsrapporten: 

3.7 Evalueringer 

Forbrukerrådet må gjennomføre evalueringer for å få informasjon om effektivitet, 

måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av Forbrukerrådets 

ansvarsområde og aktiviteter. Resultater kan uttrykkes gjennom innsatsfaktorer, 

aktiviteter, produkter og tjenester samt effekter for brukere og samfunn. 

Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet. 

Behovet må vurderes opp mot kvalitet og omfang av Forbrukerrådets øvrige 

rapportering til departementet. Organisering og innretning av de ulike 

evalueringene skal inngå som en del av styringsdialogen. 

Resultatinformasjonen skal benyttes i Forbrukerrådets planlegging for de 

påfølgende år.  

3.8 Samfunnssikkerhet og beredskap  

BLD har som hovedmål for sikkerhets- og beredskapsarbeidet å forebygge 

uønskede hendelser og minimere konsekvensene dersom slike hendelser skulle 

oppstå. Som en del av dette forventer departementet at Forbrukerrådet har 

utarbeidet nødvendige beredskapsplaner. 

Forbrukerrådet skal ha en oppdatert oversikt over kontaktpersoner som er 

tilgjengelige for departementet i en eventuell krisesituasjon, samt ha oversikt over 

hvilke institusjoner og personer som forøvrig skal kontaktes (varslingsliste). 

Forbrukerrådet skal i årsrapporten til departementet hvert år kortfattet redegjøre 

for det konkrete arbeidet på sikkerhets- og beredskapsområdet i løpet av året, 

herunder øvelser som er gjennomført. 
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3.9 Aktivitets- og redegjørelse/rapporteringsplikter  

Statlige virksomheter har en lovpålagt aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at 

statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som 

arbeidsgiver.  

I tillegg til aktivitetsplikten har statlige virksomheter en redegjørelsesplikt. 

Redegjørelsesplikten innebærer at statlige virksomheter skal redegjøre for hva som 

er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i årsberetningen (evt. årsrapporten). Statlige 

virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning (ev. årsrapport), skal gi 

tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet. Forbrukerrådet skal følge opp dette i sin 

årsrapport til departementet, ev. ved bruk av veileder på regjeringen.no. 

Ved behov eller etter sentrale pålegg, vil departementet be om annen aktuell 

rapportering i årsrapporten i tildelingsbrevet. 
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