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1. INNLEDNING/HOVEDUTFORDRINGER 

 

Det vises til Prop. 1 S (2014-2015) fra Justis- og beredskapsdepartementet og Innst. S. nr.6 

(2014-2015). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjett-

vedtak av 12.desember 2014 og presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 

2015, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4., 

samt konkretiserer de målsettinger for virksomheten som er lagt frem i Prop. 1 S (2014-

2015).  

 

For 2015 er det utarbeidet nye mål for justis- og beredskapssektoren der kjedeperspektivet 

fremheves. De nye målene vil være førende for departementets oppfølging av virksomhe-

ten i 2015.   

 

Tryggheten er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Den enkelte skal føle seg 

trygg i og utenfor sitt hjem. Kriminaliteten må bekjempes og samfunnet må reagere tydelig 

på lovbrudd og ta trusselen fra organisert kriminalitet på alvor. Regjeringen bygger sin 

politikk på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen. Som faglig ansvarlig for straffe-

saksbehandlingen, er en godt fungerende påtalemyndighet, herunder godt fungerende 

statsadvokatembeter, en forutsetning for at straffesakskjeden skal fungere og de overord-

nede mål om redusert kriminalitet kunne nås. 

 

Hovedutfordringen for den høyere påtalemyndighet vil også i 2015 være å sikre en målret-

tet og effektiv straffesaksbehandling av høy kvalitet som ivaretar rettssikkerhet og men-

neskerettigheter. Departementet ser også fram til en god dialog med riksadvokaten med 

hensyn til arbeidet med å følge opp Regjeringens mål om å omstrukturere og reformere 

politiet.  

 

Sakstilfanget og porteføljen ved statsadvokatembetene er blitt mer ressurskrevende, særlig 

knyttet til alvorlige straffesaker. Regjeringen er opptatt av å oppnå god og effektiv saksflyt 

gjennom hele straffesakskjeden. Driftsbudsjettet til Den høyere påtalemyndighet er derfor 

vesentlig styrket i 2015 for å finansiere flere stillinger, en bedring av statsadvokatenes 

lønnsforhold og styrket fagledelse.  

 

Statsadvokatene skal 

 delta i beslutningsprosessen når prioriteringer og mål for straffesaksbehandlingen i 

politiet fastsettes i dialog med Politidirektoratet og politidistriktene. 

 gi retningslinjer for og følge opp straffesaksbehandlingen i politiet, herunder foreta 

tilsyn og kvalitetskontroll av politiets etterforsking og påtaleavgjørelser 

 bidra til å heve kompetansen i politiet gjennom instruksjon, veiledning og opplæring  
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Statsadvokatembetene må innrette virksomheten slik at det blir en hensiktsmessig balanse 

mellom de ulike virksomhetsområdene (straffesaksbehandling, fagledelse og utadrettet 

virksomhet). I fristsakene må embetene fortsatt sørge for at påtalemyndigheten møter med 

aktor til den tid retten ønsker å beramme sakene. Embetene må imidlertid også sørge for 

at det blir tid til annen straffesaksbehandling og fagledelse.  

 

Gjennom samordning av ressurser, metodeutvikling, samt ledelses- og kompetanseutvik-

ling skal Riksadvokaten gi støtte til statsadvokatembetene. Riksadvokaten skal utvikle go-

de styringsformer og sikre høy påtalemessig kompetanse. Riksadvokaten skal sørge for at 

driften er effektiv, at oppgaveutførelsen skjer til lave kostnader, at den gir de ønskede re-

sultater og at en raskt kan tilpasse seg endrede behov og forutsetninger uten at dette går 

på bekostning av rettssikkerheten. 

 

I første styringsdialogmøte i 2015 skal riksadvokaten gi en overordnet vurdering av 

hvordan mål og resultater skal nås og hvordan konkrete oppdrag kan løses. Videre skal 

riksadvokaten gi en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse og hvilke tiltak som 

ut fra en vesentlighetsvurdering kan iverksettes innenfor riksadvokatens fullmakter for å 

redusere disse risikoene. 

 

Administrativ styring og oppfølging av Den høyere påtalemyndighet skjer i regi av 

Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Sentrale dokumenter 

Riksadvokaten har et selvstendig ansvar for å følge opp sentrale dokumenter fra Stortinget 

og regjeringen, handlingsplaner og andre dokumenter som gir føringer og oppdrag 

innenfor riksadvokatens ansvarsområde. Justis- og beredskapsdepartementet legger i 

tildelingsbrevet vekt på å omtale endringer og områder som krever en spesiell oppfølging. 

For delegering av budsjettfullmakter og andre fullmakter, henvises til hovedinstruksen til 

riksadvokaten av 7.10.2013. 

 

2. MÅL, RESULTATKRAV/STYRINGSPARAMETER OG OPPGAVER FOR 2015  

 

Justis- og beredskapsdepartementet har i Prop.1 S(2014-2015) utarbeidet en ny målstruktur 

for sektoren. Det er lagt vekt på å utvikle mål for de politisk prioriterte områdene; straffe-

sakskjeden, asylkjeden og området samfunnssikkerhet og beredskap. Det har vært et 

ønske å få færre og tydeligere mål enn tidligere, samt en prioritering av de områdene der 

det ønskes en vesentlig endring fra dagens nivå. De nye hovedmålene er basert på de poli-

tiske ambisjonene som ligger til grunn for regjeringens politiske plattform, samt en til-

standsvurdering av utfordringene i sektor.  
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Straffesakskjeden 

Redusere alvorlig kriminalitet 

Styrke forebyggingen av kriminalitet 

En mer effektiv straffesakskjede 

Asylkjeden 

Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov 

Raskere avklaring av identitet 

Raskere retur 

Samfunnssikkerhet og beredskapsområdet 

Redusere sårbarheten i samfunnet 

Kunnskapsstyrt forebygging 

Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering 

Bedre ledelse og styrket ledelseskultur 

 

Justis- og beredskapsdepartementet gir nedenfor nærmere informasjon om mål- og 

resultatkrav for Den høyere påtalemyndighet i 2015. Rapportering som er nødvendig for å 

gi et bilde av utviklingen på feltet er listet opp. Konkrete oppgaver som skal gjennomføres 

er ført opp under hvert enkelt hovedmål, med frist for når oppgaven skal være 

gjennomført.  

Resultatkravene som stilles i tabellene nedenfor skal være innfridd i løpet av 2015, med 

mindre andre frister eksplisitt er gitt.  

2.1  Redusere alvorlig kriminalitet 

 

Tjenestekjede Straffesakskjeden  

Mål 1 Redusere alvorlig kriminalitet 

 

Som et ledd i den generelle innsatsen for å bekjempe kriminalitet er det et særlig mål å 

redusere den alvorlige kriminaliteten. Med alvorlig kriminalitet menes både grove integri-

tetskrenkelser, som drap, grov vold, vold i nære relasjoner, seksualforbrytelser, og grov pro-

fittmotivert kriminalitet som blant annet grov narkotikakriminalitet, ran, menneskehandel, 

grove tyverier, økonomisk kriminalitet – herunder arbeidslivskriminalitet. Det er viktig å 

avdekke og oppklare flere saker om vold i nære relasjoner og seksualforbrytelser.  Den 

grove profittmotiverte kriminaliteten blir stadig mer internasjonalisert og risikoen for å bli 

tatt og miste utbytte er i dag for lav.  De kriminelle er ofte mobile og forflytter seg raskt 

mellom politidistrikter og landegrenser. Bruk av falsk identitet er vanlig, og de kriminelle 
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benytter seg i økede grad av ny teknologi for å planlegge og gjennomføre kriminalitet.  

Kriminelle organisert i såkalte multikriminelle nettverk er engasjert på flere kriminalitets-

områder der muligheten for raskt utbytte vurderes opp mot oppdagelsesrisiko og straffeni-

vå.  

 

Den høyere påtalemyndighet skal bidra til å redusere kriminalitet gjennom egen straffe-

saksbehandling og fagledelse av politiets straffesaksbehandling. Den overordnede styring-

en og oppfølgingen av straffesaksbehandlingen i politidistriktene forutsettes å skje i nært 

samarbeid med Politidirektoratet og politidistriktene.  

 

Det skal legges særskilt vekt på oppfølgingen av saksbehandlingstid og restansenedbyg-

ging av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder, samt på oppfølgingen av kvaliteten 

på politiets etterforskning og påtaleavgjørelser. Statsadvokatene må føre tilsyn med at påta-

lemyndigheten i politiet holder et riktig reaksjonsnivå på sine påtaleavgjørelser og påstan-

der for domstolene. Bruk av konfliktråd i egnede saker og nye strafferettslige reaksjoner 

(ungdomsoppfølging og ungdomsstraff) skal vektlegges.  

 

Etterforskningen skal ha høy kvalitet, ha god fremdrift og legge til rette for en adekvat re-

aksjon. Rask etterforsking og påtale er særlig viktig når siktede sitter varetektsfengslet og i 

saker som gjelder unge lovbrytere, volds- og seksualforbrytelser, samt vinningskriminalitet 

begått av gjengangere og mobile vinningskriminelle. Inndragningsetterforsking skal fore-

tas i saker med profittmotivert kriminalitet.  

 

 Resultatindikator Resultatkrav Rapporteringsfrekvens 

SP 1 Statsadvokatenes tids-

bruk for å avgjøre 

spørsmål om tiltale, el-

ler oversende saken til 

riksadvokaten med inn-

stilling vedr. unge lov-

brytere (u. 18 år). 

15 dager fra statsadvokaten mot-

tok saken fra politiet 

tertialvis 

SP 2 Gjennomsnittlig saks-

behandlingstid i påtale- 

og klagesaker. 

30 dager, og 90 prosent av sakene 

skal være avgjort innen dette 

tidsrom 

tertialvis 

Rapporteringskrav Rapporteringsfrekvens 

R 1 Riksadvokaten orienterer i eget brev om resultatene for poli-

tiets straffesaksbehandling. Det er ønskelig at riksadvoka-

ten i den forbindelse gir sin vurdering av politiets innsats 

mot organisert kriminalitet og mulige tiltak om resultatene 

viser behov for det. 

tertialvis 

R 2 Rapportere om arbeidet mot økonomisk kriminalitet  tertialvis 

R 3 Riksadvokaten skal oppsummere inspeksjoner, ev. andre årsrapport 



 

 

  Side    6 

former for fagledelse, statsadvokatene har utført. Det er 

ønskelig at riksadvokaten i den forbindelse redegjør for 

hvilket bilde inspeksjonene avtegner, samt gir sin vurdering 

av måloppnåelsen og eventuelle behov for tiltak.  

R 4 Riksadvokaten rapporterer om utvikling i antall aktorater 

som statsadvokatene utfører i alvorlige økonomiske saker. 

årsrapport 

 

2.2  En mer effektiv straffesakskjede  

 

Tjenestekjede Straffesakskjeden  

Mål 2 En mer effektiv straffesakskjede 

En effektiv straffesakskjede med god kvalitet og fremdrift i alle ledd er avgjørende for å re-

dusere alvorlig kriminalitet.  

 

Den høyere påtalemyndighet behandler de mest alvorlige og komplekse straffesakene og 

irettefører de fleste av disse. Etterforskningen, påtalearbeidet og forberedelse til og gjen-

nomføring av iretteføringen blir stadig mer krevende med kompliserte og omfattende bevis-

grunnlag, lange tidsforløp og bruk av betydelige ressurser og med til tider store belast-

ninger for statsadvokatene. Som den sentrale aktøren i straffesakskjeden må statsadvokate-

ne settes i stand til å arbeide effektiv og målrettet med høy kvalitet i alle faser av etterforsk-

ningen, påtalearbeidet, saksforberedelsene til hoved- og ankeforhandlingen og under retts-

møtene.  

 

Flere større politidistrikter, ØKOKRIM, noen statsadvokater/embeter og enkelte domstoler 

har tatt i bruk såkalt papirløs straffesaks- og iretteføring. Merverdiprogammet og Domstol-

administrasjonen startet høsten 2014 samordnede pilotprosjekter «Digitalt aktorat» og «Di-

gitale rettsmøter». Pilotprosjektene skal danne grunnlag for de endelige dataløsningene i 

politiet og domstolene.  

 

Den høyere påtalemyndighet skal ta i bruk den papirløse metoden i straffesaksbehandling-

en og under iretteføringen av utvalgte straffesaker som er egnet og antas å gi god erfarings-

læring. Med basis i erfaringene fra bruken av metoden skal Den høyre påtalemyndighet gi 

anbefalinger til Merverdiprogrammet og Domstoladministrasjonens utviklingsprosjekter av 

de endelige dataløsningene, og til lovutvalget som utreder en ny straffeprosesslov. 

 

Rapporteringskrav  Rapporteringsfrekvens 

R 5 Riksadvokaten orienterer om erfaringer med digital straffe-

saksbehandling og iretteføring. 

årsrapport 
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2.3  Raskere retur  

 

Tjenestekjede Asylkjeden  

Mål 3 Raskere retur  

Riksadvokaten bes sørge for at påtalemyndigheten samarbeider med berørte myndigheter 

slik at straffedømte utlendinger i størst mulig grad og raskt kan overføres til hjemlandet for 

soning. Det vises i den forbindelse til riksadvokatens direktiver i brev av 6.7.2010 om at 

påtalemyndigheten har ansvaret for å gjøre en dom rettskraftig så raskt som mulig, og fo-

reta merking av saker som skal følge "hurtigprosedyren", slik at domskontoret i det enkel-

te politidistrikt kan ekspedere sakene videre til utlendingsforvaltningen innen 5 dager, jf. 

brev fra Justisdepartementet av 30.06.2010.  

 

Rapporteringskrav Rapporteringsfrekvens 

R 6 Riksadvokaten orienterer om påtalemyndighetens 

praksis i henhold til «hurtigprosedyren».   

årsrapport 

 

3. FELLESFØRINGER - RAPPORTERING 

 

3.1 Fellesføringer fra Regjeringen 

3.1.2 Tidstyvarbeidet 

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk 

m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå 

opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt 

arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de 

kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsar-

beid.  

 

I 2015 skal riksadvokaten prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Riksad-

vokaten skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes 

kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.  

 

Innen 01.06. 2015 skal riksadvokaten melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen 

egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog 

med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og 

igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporte-

res på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, 

og hvordan det skal arbeides videre med disse. 
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Rapporteringskrav fellesføring Rapporteringsfrekvens 

R 7 Riksadvokaten skal rapportere på en felles mal* om arbeidet 

med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet og 

hvordan det skal arbeides videre med disse.   

årsrapporten 

* Det vil komme ytterligere føringer på hvordan dette skal rapporteres.  

 

3.2 Fellesføringer fra Justis- og beredskapsdepartementet 

3.2.1 Samfunnssikkerhet- og beredskap – ROS-analyser 

Riksadvokaten er ansvarlig for at det regelmessig gjennomføres en kartlegging av risiko og 

sårbarheter innenfor eget ansvarsområde og at denne oversikten utvikles og vedlikehol-

des. I årsrapporten for 2015 skal riksadvokaten redegjøre for når en slik oversikt (ROS-

analyse) ble gjennomført/revidert, eventuelt når det pågående arbeidet skal være sluttført.  

Basert på analysen skal riksadvokaten i årsrapporten for 2015 redegjøre for de viktigste 

sårbarhetene i egen virksomhet og oppfølgingspunktene vedrørende disse. Riksadvokaten 

må selv vurdere behovet for å gradere informasjonene i rapporteringen.  

 

Det vises også til fellesføringen i 2014 om at virksomheten skal ha oppdaterte beredskaps-

planer. Rapporteringskravet er å melde tilbake at tiltaket kan dokumenteres, og skal ikke 

forelegges departementet for godkjenning. 

 

Rapporteringskrav fellesføring Rapporteringsfrekvens 

R 8 Riksadvokaten skal redegjøre for ROS analyse iht. fellesfø-

ringen.    

årsrapporten 

R 9 Den høyere påtalemyndighet skal ha oppdatert beredskaps-

plan. Læringspunkter fra øvelser og hendelser skal være 

hensyntatt. 

årsrapporten 

3.2.2 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 ut-

ført på en best mulig måte. Videre er det et mål å ha et inkluderende arbeidsliv der medar-

beiderne 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. 

 

Rapporteringskrav fellesføring Rapporteringsfrekvens 

R 10 Virksomhetene skal gjøre rede for planlagte og gjennomfør-

te tiltak som fremmer likestilling på alle de tre diskrimine-

ringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, 

årsrapport 
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i tråd med rapporteringsmalen i veilederen «Statlige virk-

somheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rap-

porteringsplikten».  

Det skal også redegjøres for status og for hvilke tiltak som 

er iverksatt for å øke andelen av kvinnelige ledere. 

 

4. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2015 

 

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

budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens resultatrapportering for 2015 vil 

danne grunnlag for denne rapporteringen. Rapporteringen skal også inneholde risikovur-

deringer på overordnet nivå.  

 

Risikovurderingene skal være tema i første styringsdialog i 2015 og dokumenteres i refera-

tet. Til første møte skal riksadvokaten utarbeide en risikovurdering for inneværende bud-

sjettår iht. tildelingsbrevet, og en risikovurdering i flerårig perspektiv. I forbindelse med 

senere styringsdialoger skal risikovurderingene oppdateres. 

 

4.1  Styringsdialoger 

 

Riksadvokaten skal avgi tertialvise rapporteringer om måloppnåelse og regnskap i 2015. 

Tertialrapportene konsentreres om mål, resultat og risikorapportering. Det vil si at det skal 

rapporteres som følger: 

 

Rapporteringsfrister i 2015: 

 Årsrapporten/rapport for 3.tertial 2014 skal leveres innen: 15. februar 2015 

 1. tertialrapport per 30/4 skal leveres innen: 31. mai 

 2. tertialrapport per 30/8 skal leveres innen: 30. september 

Årsrapporten/rapport for 3.tertial 2015 skal leveres innen: 15. februar 2016 

 

 

Det gjøres særskilt oppmerksom på at årsrapporten skal sendes til departementet med 

kopi direkte til Riksrevisjonen. Årsrapporten 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 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2010/likestillingsredegjorelser.html?id=625220
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2010/likestillingsredegjorelser.html?id=625220
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2010/likestillingsredegjorelser.html?id=625220


 

 

  Side    10 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

 

Det skal for behandling av rapportene i 2015 avholdes tre styringsdialogmøter til følgende 

tidspunkter:  

 

 

Møtetidspunkter i 2015: 

 18. mars                  kl.1100 – 1300 (Årsrapporten 2014) 

 25. juni                    kl.1100 – 1300 (1.tertialrapport 2015) 

 14. oktober             kl. 1100 – 1300 (2.tertialrapport 2015) 

 

 

Faste punkter på dagsorden for møtene med Politiavdelingen:  

1. Utkvittering av oppfølgingssaker fra forrige møte. 

2. Måloppnåelse på prioriterte innsatsområder, ressursprioritering og risiko. 

3. Straffesaksbehandlingen i politiet. 

4. Regnskap/budsjett/økonomi/prognoser. 

5. Oppfølging av Riksrevisjonssaker. 

6. Eventuelt. 

 

5.  BUDSJETTRAMMEN FOR 2015 

 

Fra 2015 innføres nøytral merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Denne 

ordningen innebærer at merverdiavgift i hovedsak ikke lenger skal budsjetteres og regns-

kapsføres som en driftsutgift på virksomhetenes egne budsjettkapitler, men i stedet bud-

sjetteres og regnskapsføres sentralt på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiav-

gift, post 01, Driftsutgifter. For nærmere omtale av ordningen vises det til rundskriv R-116 

av 19. september 2014 fra Finansdepartementet, Nettoføringsordningen for budsjettering 

og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. Ordningen er også omtalt i Prop. 

1 S (2014-2015), del III, pkt. 4 og i Gul bok for 2015. For kap. 445, post 01 er merverdiavgif-

ten beregnet til 5,633 mill kroner, og budsjettert på kap. 1633 Nettoordning. Dersom nye 

anslag på beregnet merverdiavgift for 2015 viser seg å avvike vesentlig fra det som var lagt 

til grunn i Prop.1 S (2014-2015), må dette spilles inn til budsjettprosessen (revidert nasjo-

nalbudsjett og nysalderingen). 
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Følgende midler stilles til disposisjon for Den høyere påtalemyndighet i 2015, jf. vedtak i 

Stortinget 12.desember 2014:   

 

Kap. 445   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 191 205 

   

 

De viktigste endringer/nye tiltak som er innarbeidet i budsjettrammen for Den høyere 

påtalemyndighet for 2015: 

 

Tiltak Beløp 

Kompensasjon for økt husleie, drift, ekstra lønnstrinn. Samt ekstra 

stillinger, jf.pkt.1. Hovedutfordringer. 

21 700 

Kompensasjon for lønns- og prisstigning  6 126 

Helårsvirkning av bemannings- og lønnsøkning i 2014 7000 

Avbyråkratiseringsreform - 0815 

 

Av bevilgningsøkningen på 21,7 mill. kr. er det lagt til grunn at om lag 6,4 mill. kr. benyttes 

til økt lønnsnivå i 2015, med beregnet helårsvirkning på ca. 19 mill. kr. f.o.m. 2016. Beman-

ningsøkningen skal bidra til økt fagledelse og føre flere ressurskrevende saker for retten. 

 

6. VEDLEGG 

6.1 Oversikter 

Vedlegg 1 Oversikt over frister for budsjett og styringsdialog i 2015 

Vedlegg 2 Styringsparameter, rapporteringskrav og oppgaver 

Vedlegg 3 IKT-handlingsplan (2013 - 2015) 

 

6.2 Reglement, veiledere mv.  

Veiledere o.l. 

 ”Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks 

for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet”, SSØ, 17.9.2010 

 ”Statlig budsjettarbeid”, Finansdepartementet, 2006. 

 ”Mål og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling”, SSØ, 2006. 

 «Statlige virksomheters årsrapport til departementet etter nye krav», DFØ. Statlige 

virksomheters årsrapport til departement 

 ”Veiledning gjennom anskaffelsesprosessen”, Difi [URL: www.anskaffelser.no] 

 ”Miljøledelse i staten. Prosjekt Grønn stat”, Miljøverndepartementet, 2003. [URL: 

http://www.difi.no/filearchive/miljoverndepartementets-veileder-for-gront-stat.pdf] 

 «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplik-

ten», Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 2010. URL:  

http://www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Statlige-virksomheters-arsrapport-til-departement/
http://www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Statlige-virksomheters-arsrapport-til-departement/
http://www.anskaffelser.no/
http://www.difi.no/filearchive/miljoverndepartementets-veileder-for-gront-stat.pdf
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http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-

%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf 

 

Regelverk, rutiner og strategidokumenter 

 Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, 

Finansdepartementet, 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 

 Hovedinstruks for økonomistyring i Justis- og politidepartementet, 2005. Tilgjengelig på 

intranettet til departementet: http://intranett.jd.dep.no/Verktoy/Retningslinjer/ 

 ”IKT-strategi i Justissektoren 2011-1215”, Justisdepartementet, 2011. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2011/ikt-

strategi-for-justissektoren-2011-201.html?id=654436 

 IKT-styringsmodell for justissektoren 

 IKT-handlingsplan for justissektoren 2013-2015 

 

Rundskriv 

 R-4/2010 Hovudbudsjettskriv for 2012, Finansdepartementet, 18.3.2011. 

 R 110/2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet, Finansdepartementet, 

25.11.2013. 

 R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter, Fi-

nansdepartementet, 28.11.2007. 

 

Annet 

 Brev av 4.7.2008 fra justisministeren til underliggende virksomheter om brudd på re-

gelverket om offentlige anskaffelser i justissektoren (krav om etablering av kontrakts-

arkiv mv.).  

 Evalueringsportalen, SSØ [URL: www.evalueringsportalen.no] 

 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf
http://intranett.jd.dep.no/Verktoy/Retningslinjer/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2011/ikt-strategi-for-justissektoren-2011-201.html?id=654436
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2011/ikt-strategi-for-justissektoren-2011-201.html?id=654436
http://www.evalueringsportalen.no/

