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Side 2 

1. INNLEDNING 

I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Finansdepartementets 

styringssignaler for Finanstilsynet i 2018. Prop. 1 S (2017–2018) for Finansdepartemen-

tet ble behandlet av Stortinget 20. desember 2017 på grunnlag av Innst. 5 S (2017–

2018), med unntak av kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet som ble be-

handlet 12. desember på grunnlag av Innst. 3 S (2017–2018).  

 

Styringsdialogen mellom Finansdepartementet og Finanstilsynet er forankret i Prop. 1 

S og Stortingets behandling av denne, hovedinstruks til Finanstilsynet samt reglement 

og bestemmelser om økonomistyring i staten. Styringsdialogen består av referater fra 

styringsmøter og andre hoveddokumenter, jf. styringskalenderen (vedlegg 1). 

   

2. SAMFUNNSOPPDRAG  

Hovedmålene for Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende mark-

eder. Dette er nødvendige forutsetninger for å sikre tillit til det finansielle systemet.  

 

Finanstilsynets arbeidsområde omfatter hele finansmarkedet. Finanstilsynet fører tilsyn 

med blant annet banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, forsikringsforetak, pen-

sjonskasser, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, eiendomsmeglere, regnskapsførere 

og revisorer.  

 

Finanstilsynets virksomhet er regulert i lov 7. desember 1956 om tilsynet med finansfo-

retak mv. (finanstilsynsloven) og i de ulike særlovene for området under tilsyn.  

 

Finanstilsynet har utdypet hovedmålet i en overordnet strategi. Gjeldende strategi for 

2015–2018 ble vedtatt av Finanstilsynets styre 15. desember 2014.       

3. SÆRSKILTE UTFORDRINGER 

Det vises til Prop. 1 S (2017–2018) for Finansdepartementet hvor formål og hovedopp-

gaver for Finanstilsynet, herunder viktige prioriteringer for 2018, er beskrevet.  

 

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder 

For å støtte opp under den finansielle stabiliteten skal Finanstilsynet i 2018 blant annet 

følge utviklingstrekk i økonomi, markeder og foretak som kan true den finansielle stabi-

liteten, og rapportere jevnlig om utviklingen til allmenheten og til Finansdepartementet. 

Stedlige og dokumentbaserte tilsyn med foretakene er viktige virkemidler for å nå ho-

vedmålene. Finanstilsynet skal på eget initiativ sette i verk tiltak overfor enkeltforetak 

der det er nødvendig og i tråd med regelverket Finanstilsynet forvalter. Det er viktig 

med rask og effektiv håndtering av eventuelle regelbrudd.  
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Finanstilsynet skal prioritere foretak og områder som har størst innvirkning på finansi-

ell stabilitet og velfungerende markeder. I tillegg til tilsynet med de enkelte finansfore-

takene skal Finanstilsynet legge vekt på makrobasert tilsyn og makroøkonomisk over-

våking, samt at det er tilstrekkelig konkurranse i finansmarkedet.  

 

Økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger, markedsmanipulasjon og inn-

sidehandel, fører til en urettmessig og uønsket fordeling av samfunnets ressurser. Ar-

beidet med å redusere omfanget av økonomisk kriminalitet bidrar også til mer velfung-

erende markeder. Sakene er ofte komplekse, og det er derfor viktig at Finanstilsynet 

har en analytisk og risikobasert tilnærming til hvordan arbeidet med bekjempelse av 

ulike former for økonomisk kriminalitet innrettes. Finanstilsynet må med jevne mellom-

rom vurdere behovet for organisatoriske, metodiske og teknologiske tiltak, samt vur-

dere om regelverket kan forbedres eller bør endres, for å styrke innsatsen mot den øko-

nomiske kriminaliteten.        

4. MÅL FOR 2018 

Følgende oppgaver er sentrale for Finanstilsynet i 2018:  

 

I  Bank og finans 

 Forberede og gjennomføre nasjonale regler som så langt de passer, svarer til 

resten av CRD IV/CRR-regelverket for banker og andre kredittinstitusjoner. 

 Gjennomgå og vurdere IRB-bankenes modeller og følge opp likviditetssty-

ringen i finansforetakene.  

 Utføre stedlige og dokumentbaserte tilsyn for å vurdere soliditeten, risikoen 

og risikohåndteringen i foretakene, herunder stabilitet i teknologiske løs-

ninger og håndtering av klimarisiko. Det skal legges vekt på de foretakene og 

områdene som har mest å si for finansiell stabilitet og velfungerende marke-

der. 

 Følge opp nytt regelverk for krisehåndtering av banker, herunder foretaksspe-

sifikke planverk, jf. Prop. 159 L (2016–2017) med forbehold om endringer et-

ter Stortingets behandling av lovforslaget. 

 

II Forsikring og pensjon 

 Vurdere soliditeten og reservene i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. 

 Følge opp institusjonenes tilpasning til soliditetsregelverket. 

 Følge opp utviklingen i rammene for og tilbudet av pensjonsprodukter. 

 

III Verdipapirområdet 

 Bidra i arbeidet med innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring nasjonalt 

av nytt EØS-regelverk på verdipapirområdet. 

 Følge opp tilbudet av finansielle instrumenter som rettes mot forbrukerne, og 

bidra til god markedsatferd. 

 

IV IT og system for betalingstjenester mv. 
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 Følge opp den operasjonelle risikoen ved betalingssystemer, oppgjørssystemer 

og foretakenes IKT-systemer, og ved eventuell utkontraktering av slike syste-

mer.    

 Følge opp arbeidet med fintech ved å yte rådgivning og vurdere regelverks-

endringer som kan bidra til en sunn utvikling av markedet for fintech i Norge.     

    

V Forbrukervern 

 Legge vekt på at de som tilbyr finansielle tjenester og produkter oppfyller kra-

vene til god kunderådgivning.   

 Følge opp markedet for forbrukslån med utgangpunkt både i risikoen for långi-

vere og for den enkelte kunde.  

 Generelt påse at kundenes interesser blir godt ivaretatt samt vurdere regel-

endringer som bidrar til å sikre kundenes interesser.  

 

VI Hvitvasking  

 Aktivt bidra i arbeidet i regjeringens Kontaktforum for bekjempelse av hvitvas-

king og terrorfinansiering, og følge opp nasjonal risikoanalyse (NRA) og stra-

tegi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av 

spredning av masseødeleggelsesvåpen. 

 Fortsette arbeidet med å innrette tilsynsvirksomheten i tråd med FATFs tilrå-

dinger og gjennom veiledning og tilsyn bidra til at de som er underlagt tilsyn 

av Finanstilsynet, etterlever sine plikter etter hvitvaskingsloven og annet regel-

verk på området.  

 

VII Internasjonalt arbeid 

 Følge opp internasjonalt samarbeid, og spesielt arbeidet innenfor EU/EØS og 

finanstilsynsmyndighetene i EU. Legge særlig vekt på gjennomgang av utkast 

til dokumenter som vil være folkerettslig bindende for Norge. 

 Opplyse foretak under tilsyn om nye EØS-rettsakter som skal gjennomføres i 

norsk rett.  

 

For 2018 er det foretatt en styrking av Finanstilsynets budsjett, jf. Prop. 1 S (2017–

2018). Styrkingen har sammenheng med økte oppgaver for Finanstilsynet og vil blant 

annet legge til rette for at Finanstilsynet kan bidra til effektiv gjennomføring av nytt 

EØS-regelverk, samtidig som Finanstilsynet driver effektivt tilsyn av høy kvalitet med 

markeder og institusjoner. Et effektivt tilsyn vil bl.a. bidra til å ivareta hensynet til godt 

forbrukervern. Budsjettrammen skal brukes i samsvar med strategien, oppgavene og 

prioriteringene som er angitt ovenfor.   
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5. STYRING OG KONTROLL 

5.1 Effektiv drift og organisasjonsutvikling 

Finanstilsynet skal arbeide systematisk med å effektivisere virksomheten. Digitalise-

ring av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i 

dette arbeidet. Digitaliseringen skal ses i sammenheng med øvrig moderniserings- eller 

omstillingsarbeid i virksomheten. Arbeidet med å effektivisere og realisere gevinster 

skal baseres på anerkjente metoder. Finanstilsynet skal ha god oversikt over hvilke mu-

ligheter ny teknologi over tid gir for å effektivisere produksjonen. Organiseringen av til-

synet må legge til rette for å utnytte effektiviseringsgevinster. 

 

Finanstilsynet skal i årsrapporten for 2018 redegjøre for planlagte og gjennomførte ef-

fektiviseringstiltak. Redegjørelsen skal omfatte en vurdering av tiltak som inneholder 

digitalisering av arbeidsprosesser, herunder kartlegging gjennom en teknologmulig-

hetsstudie. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tilta-

kene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Det skal i årsrappor-

ten også gjøres en vurdering av de tjenester og prosesser i egen virksomhet som bør 

ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om disse egner seg for utvik-

ling av tjenestekjeder. Tjenestekjeder er tjenester som tilbys av ulike virksomheter, 

men som blir presentert sammenhengende for brukeren. Se H-7/17 Digitaliserings-

rundskrivet og www.difi.no.  

 

Finanstilsynet skal i årsrapporten også gi en samlet vurdering av utviklingen i produkti-

vitet, herunder redegjøre for produktivitetsfremmende tiltak. Vurderingen av produkti-

vitetsutviklingen bør underbygges med nøkkeltall som belyser produktivitet på aggre-

gert nivå i virksomheten.   

 

Forvaltningen vil generelt måtte forvente seg strammere budsjetter fremover. Hand-

lingsrommet for nye satsingsforslag forventes å bli lavere. Det innebærer at utviklings- 

og effektiviseringstiltak i større grad må planlegges finansiert med interne omdispone-

ringer. Samtidig forutsettes det at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fort-

satt vil inngå som en fast del av budsjettarbeidet. Budsjettrammereduksjonene for den 

enkelte virksomhet må møtes med interne effektiviseringstiltak. Finanstilsynet skal ha 

en plan for slik gevinstrealisering.  

 

Departementet minner om at investeringer også kan dekkes ved overskridelse av eta-

tens driftsbudsjett mot innsparinger påfølgende fem år som en prøveordning for bud-

sjettårene 2017–2019, jf. R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Det er 

også mulig å få dekket inntil 50 pst. av investeringsutgifter gjennom «Medfinansierings-

ordningen for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter», som administreres av Difi.     

 

http://www.difi.no/
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5.2 Bemanning og personalforvaltning 

Finanstilsynet skal løpende vurdere personal- og kompetansesituasjonen i lys av dagens 

oppgaver, målsettinger og fremtidige utfordringer. Finanstilsynet skal kartlegge risiko 

for mangel på virksomhetskritisk kompetanse og eventuelt iverksette tiltak.    

5.3 Internkontroll og risikostyring 

Finanstilsynet skal ha en effektiv internkontroll, jf. økonomiregelverkets bestemmelser 

pkt. 2.4. Etablert internkontroll skal dokumenteres. 

 

Finanstilsynet skal i årsrapporten 2018 rapportere om det er avdekket vesentlige svak-

heter i etatens internkontroll, herunder særskilt på informasjonssikkerhetsområdet, og 

hvilke forbedringstiltak som eventuelt er iverksatt. Finanstilsynets overordnete risiko-

vurdering skal sendes departementet sammen med halvårsrapport og eventuelt årsrap-

port. Risikovurderingen skal omfatte en samlet vurdering av operasjonelle risikoer i 

virksomheten, herunder risiko knyttet til informasjonssikkerheten. Videre skal det opp-

lyses om vesentlige endringer i risiko for misligheter. 

 

Finansdepartementet tar i 2018 sikte på å gjennomføre en nærmere kartlegging av eta-

tenes styringssystem for informasjonssikkerhet. Departementet vil komme tilbake til 

dette i en egen bestilling.       

 

Finanstilsynet skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomireglementet 

§ 4, og risikoreduserende tiltak skal etableres på de områder hvor risikoen vurderes 

som kritisk Videre skal arbeidet med strategiplaner og større utviklingstiltak i Finanstil-

synet også inneholde risikovurderinger.  

 

Finanstilsynet bes umiddelbart orientere departementet om alvorlige hendelser, herun-

der hendelser med mulig politisk interesse, jf. Finansdepartementets brev 17. novem-

ber 2008.  

5.4 Sikkerhet og beredskap 

Samfunnssikkerhet og beredskap skal være en integrert del av alle virksomheter under 

Finansdepartementet. Departementet forventer derfor at alle virksomheter kartlegger 

risiko og sårbarhet på egne ansvarsområder, har oppdaterte beredskapsplaner og deltar 

i eller selv gjennomfører beredskapsøvelser. Øvelser og uønskede hendelser skal evalu-

eres og følges opp. I årsrapporten for 2018 skal det redegjøres for sikkerhetstilstanden, 

sikkerhetsutfordringer, eventuelle sikkerhetstruende hendelser, gjennomførte aktivite-

ter på sikkerhets- og beredskapsområdet, og status i arbeidet med risiko- og sårbarhets-

analyser.   

 

Finansdepartementet skal årlig rapportere sikkerhetstilstanden i sin sektor til Justis- og 

beredskapsdepartementet. Bidrag til denne rapporten vil bli bestilt særskilt første 

halvår 2018.  
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Finansiell infrastruktur og betalingssystemer er definert å være en infrastruktur knyttet 

til kritisk samfunnsfunksjon. Det tas sikte på å avholde et årlig fellesmøte (første gang 

tentativt i mai/juni 2018) mellom Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank, 

der informasjonssikkerhet i finanssektoren og systemer i Norges Bank er tema. Ut-

gangspunktet vil være innspill til Finansdepartementets ROS-analyse (2017). Innkalling 

til et slikt møte vil skje i eget brev.  

5.5 Evalueringer og brukerundersøkelser  

Departementet legger til grunn at eksterne evalueringer som det ikke er behov og 

grunnlag for å unnta offentlighet, også publiseres på evalueringsportalen.no. Det vises 

ellers til reglement for økonomistyring i staten § 16.  

5.6 Digital forvaltning  

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-17/17 av 8. sep-

tember 2017 (digitaliseringsrundskrivet). Føringene i rundskrivet forutsettes lagt til 

grunn for virksomhetens digitaliserings- og effektiviseringsarbeid. Arbeidet med infor-

masjonssikkerhet må ivaretas godt i egen virksomhet og være i tråd med nasjonal stra-

tegi for informasjonssikkerhet, jf. pkt. 1.4 i rundskrivet og pkt. 5.3 ovenfor.  

5.7 Offentlige anskaffelser – arbeidslivkriminalitet 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar 

for å motvirke arbeidslivkriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran 

i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Finanstilsynet skal ved tildeling av opp-

drag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og 

regler på dette området. Finanstilsynet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra 

oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet 

for å ivareta dette hensynet. 

5.8 Innføring av personvernforordningen 

Den nye personvernforordningen som trer i kraft i mai 2018, stiller nye krav til bl.a. ruti-

ner og systemer i behandlingen av personopplysninger. Det følger også av forord-

ningen at alle offentlige virksomheter skal opprette personvernombud. Finanstilsynet 

bes i årsrapporten redegjøre for status i arbeidet med å innføre de nye personvernreg-

lene. 

5.9 Høringsuttalelser fra Finanstilsynet  

Ved høringer der bare departementet er høringsinstans, vil departementet innhente ut-

talelse fra underliggende etater etter behov. I en del tilfeller er én eller flere av Finans-

departementets etater angitt som egne høringsinstanser, samtidig med, eller uten at, 

departementet er høringsinstans. Departementet ber om at uttalelser i slike tilfeller gis 

direkte med kopi til departementet minst ti dager før ordinær høringsfrist utløper. Sist-
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nevnte gjelder også der etaten ubedt gir uttalelse. I saker som reiser prinsipielle spørs-

mål eller som i stor grad berører etaten, bør departementet konsulteres i god tid før hø-

ringsuttalelse avgis. 

 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

6.1 Årsrapport med årsregnskap – øvrig rapportering  

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide en årsrapport som beskriver til-

synets virksomhet i 2018. Årsrapporten for 2018 bes sendt til departementet senest 15. 

mars 2019. Årsrapporten bes også offentliggjort på Finanstilsynets nettsider.  

 

Finanstilsynets årsrapport skal utformes i henhold til de krav som følger av bestemmel-

sene i økonomistyring i staten pkt. 1.5.1, pkt. 2.3.3 med særlige tilpasninger, jf. Finans-

tilsynets brev 14. januar 2014 og Finansdepartementets brev 17. desember 2014, og 

rundskriv R-115.     

 

På personalområdet skal det i årsrapporten angis: 

 

 Antall ansatte1 per 31.12.2017 og 31.12.2018.  

 Antall årsverk2 per 31.12.2017 og 31.12.2018. 

 Kjønnssammensetningen i etaten per 31.12.2017 og 31.12.2018.  

 Alderssammensetningen i etaten per 31.12.2017 og 31.12.2018, gruppert etter < 

29 år, 30–39 år, 40–49 år, 50–59 år og > 60 år. 

 Det totale sykefraværet3 (se fotnote med definisjon) i 2017 og i 2018 for begge 

kjønn (en desimal) 

 

Kilde til ovennevnte tall for antall ansatte, antall årsverk og for sykefravær skal oppgis. 

 

I rapporten skal det kommenteres og analyseres i forhold til de hovedmål som gjelder 

for etaten og de utfordringer som den ventes å stå overfor de nærmeste årene. Sykefra-

været skal alltid kommenteres og vurderes i forhold til måltall. Også kompetansesitua-

sjonen, turnover og rekrutteringssituasjonen skal kommenteres særskilt. 

                                                 
1 Antall ansatte=alle som har et tilsettingsforhold per 31.12. uavhengig av stillingsprosent 

 
2 Årsverk=et årsverk defineres som en person i 100% stilling i et helt år. Ansatte med en mindre stillings-

brøk beregnes ut fra den stillingsbrøken de er ansatt i.  

 
3 Sykefravær=Det totale sykefraværet, dvs. summen av egenmeldt og legemeldt sykefravær avrundet til 

en desimal 
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I den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2018, har Stor-

tinget i desember 2018 vedtatt å ta inn en ny paragraf 26 a som gjeninnfører plikten i tid-

ligere lover til å rapportere om likestilling. Våren 2018 vil bidrag til denne rapporte-

ringen bli bestilt særskilt. 

 

I årsrapporten for 2018 skal Finanstilsynet rapportere om:  

 Status for klarspråkarbeidet og hvilke tiltak som er gjennomført   

 Hvordan arbeidet er forankret i virksomheten 

 Hvilke resultater og gevinster virksomheten har oppnådd internt og eksternt.  

 

Finansdepartementet viser til at årsrapporten avgis til departementet gjennom Finanstil-

synets årsrapport og i tillegg en egen kortrapport. I kortrapporten for 2018 bes Finans-

tilsynet om å legge vekt på å analysere sammenhengen mellom ressursbruk og resulta-

ter. Finanstilsynet bes legge vekt på å redegjøre for i hvilken grad foretakene under til-

syn etterlever regelverket, og for saksbehandlingstiden for håndtering av eventuelle re-

gelbrudd. I kortrapporten skal det også redegjøres for risikostyring og herunder i hvil-

ken grad det har inntruffet vesentlige uforutsette hendelser eller at hendelser er blitt 

vesentlig mer alvorlig enn ventet, og hvordan dette eventuelt er håndtert.      

 

Departementet ønsker at volumet på rapporteringer fra etatene reduseres. Årsrappor-

tene skal begrenses til de obligatoriske krav som følger av bestemmelsene om økono-

mistyring i staten og av R-115, og ellers til de forhold som departementet eksplisitt har 

bedt om at tas med. Forslaget til rapportdelen av budsjettproposisjonen bør begrenses 

til helt sentrale fakta og til føringer og forutsetninger som er meddelt Stortinget, mens 

det ellers kan henvises til de fullstendige, publiserte årsrapportene.  

 

Finanstilsynet skal utarbeide statusrapporter med en vurdering av Finanstilsynets bud-

sjettmessige situasjon per 1. april og 1. oktober 2018, som skal sendes departementet 

innen henholdsvis 14. april og 14. oktober 2018.    

 

Finanstilsynet skal følge retningslinjene som er angitt i departementets rundskriv R-115 

Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.  

 

Finanstilsynet skal hvert halvår rapportere til departementet om avgjørelser Finanstilsy-

net har truffet i medhold av delegert myndighet. Det vises i denne sammenheng til de-

partementets brev til Finanstilsynet (daværende Kredittilsynet) 14. desember 1994 ved-

rørende rapporteringsrutiner, samt til departementets brev til Finanstilsynet (davæ-

rende Kredittilsynet) 12. august 2008.  

 

Finanstilsynet skal i løpet av oktober 2018 oversende departementet statusrapport for 

gjennomføring av virksomhetsplanen for 2018. Rapportering er for øvrig omtalt i ved-

lagte styringskalender for 2018. Dersom det skulle være behov for det, for eksempel 
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pga. uforutsette hendelser i finanssektoren eller hendelser som kan vekke særlig opp-

merksomhet, legger departementet til grunn at Finanstilsynet straks tar kontakt med 

Finansdepartementet, uavhengig av fastsatte rapporteringstidspunkter. Det vises ellers 

til departementets brev 17. november 2008 om varsling av hendelser med mulig medie-

messig eller politisk interesse.  

 

Departementet bør slik det har vært praksis for, varsles om større saker tidlig, slik at de 

kan håndteres hensiktsmessig.  

 

Finansdepartementet ber om at eventuelle rapporter til departementet med opplys-

ninger og/eller vurderinger som er av en slik art at de kan ha markedsmessige konse-

kvenser dersom de blir offentlig kjent, håndteres på en måte som sikrer fortrolighet.          

 

7. BUDSJETTILDELING 

Budsjettvedtak  

For Finanstilsynet er følgende bevilgninger vedtatt for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018), 

Innst. 3 S (2017–2018) og Innst. 5 S (2017–2018):  

 

Kap. 1602 Finanstilsynet 

                (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse             Beløp 

01 Driftsutgifter           360 514 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres     25 400 

 Sum             385 914 

 

Kap. 4602 Finanstilsynet  

                (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse           Beløp 

03 Saksbehandlingsgebyrer         11 079 

86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.          500 

 Sum                      11 579 

 

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet     

                   (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse           Beløp 

03 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene             389 200 

 Sum                    389 200 

 

I departementets brev 21. april 2017 og 12. oktober 2017 er det nærmere redegjort for 

bevilgningsforslagene. 
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Saksbehandlingsgebyrene (post 03) må til enhver tid være godt tilpasset kostnadene 

ved dette arbeidet, og det må tilstrebes at en gebyrinntekt, så vidt mulig, mottas samme 

år som vedkommende kontroll er utført.     

 

Budsjettmessige forutsetninger 

Finanstilsynets må planlegge virksomheten i 2018 slik at målene kan nås innenfor de 

bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten 

§ 9.   

 

Dersom det oppstår problemer med økonomistyringen må tiltak iverksettes slik at det 

ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet understreker at det ikke må 

pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning.  

 

Tildeling  

Under henvisning til ovennevnte og § 7 i Reglement for økonomistyring i staten, vil Fi-

nansdepartementet med dette meddele at Finanstilsynet tildeles og gis adgang til å dis-

ponere bevilgningene som er beskrevet i dette brevet. Departementet understreker at 

Finanstilsynet må prioritere strengt innenfor gitte rammer.  

 

Fullmakter  

I vedlegg 2 omtales først budsjettfullmakter som må gis eller delegeres for hvert bud-

sjettår, jf. pkt. A. Dernest listes fullmakter som er delegert til Finansdepartementet og 

som virksomheten må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert en-

kelt tilfelle, jf. pkt. B. i tillegg omtales administrative fullmakter som er delegert til Fi-

nanstilsynet ved eget brev, jf. pkt. C    

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Henrik Scheel e.f. 

finansråd 

 

          Geir Åvitsland  

          ekspedisjonssjef   

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 

Kopi: Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1 
 

Styringskalender 2018 

 

Måned Aktivitet Dato  

Februar -Forklaringer til statsregnskapet 2017 mv. 

-Kvartalsmøte 

-Årsrapport for 2017 til FIN 

februar 

medio februar 

innen 

15.3.2018 

Mars 

 

-Innspill til budsjettrevisjonen våren 2018 

-Finanstilsynets virksomhetsplan for 2018 oversendes FIN 

-Møte. Gjennomgang av årsrapporten for 2017 

-Statusrapport om utøvelse av delegert myndighet 

primo mars 

mars/april  

mars/april  

mars 

April  -Utsendelse av foreløpige budsjettrammer 2019 for Finanstil-

synet fra FIN etter regjeringens rammekonferanse 

-Statusrapport om budsjettsituasjonen pr. 1.4.2018 fra FT 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2017 

 

uke 17  

april 

april  

Mai -Kvartalsmøte  

 

medio mai 

 

September  -Kvartalsmøte   månedsskiftet 

sept./okt.  

Oktober  -Regjeringen fremmer Prop. 1 S (2018–2019) for Stortinget 

-Innspill til nysalderingen av budsjettet for 2018  

-Statusrapport for gjennomføring av virksomhetsplanen for 

2017 sendes FIN 

-Statusrapport om budsjettsituasjonen pr. 1.10.2018 fra FT  

-Statusrapport om utøvelse av delegert myndighet 

primo okt. 

primo okt. 

 

medio okt. 

oktober   

oktober  

November -Tekniske retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettet for 

2020 fra FIN (Budsjettskrivet for 2020.) 

-Kvartalsmøte 

-Foreløpig tildelingsbrev for 2019 til FT 

-Forslag til budsjett for 2020 for FT til FIN 

 

primo novem-

ber 

nov./des.  

ultimo nov.  

ultimo nov. 

Desember  -Tildelingsbrev for 2019 til FT fra FIN ultimo des.   
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Vedlegg 2 

 
Fullmakter 2018  

 

Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette 

unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Gjeldende vilkår for 

bruk av unntaksbestemmelser fremgår av rundskriv R-110/2017 Fullmakter i henhold 

til bevilgningsreglementet. Det vises også til Finansdepartementets veileder for statlig 

budsjettarbeid ((R-0634 B) som forklarer budsjettfullmaktene nærmere. (Alle rundskriv 

fra Finansdepartementet finnes på departementets hjemmesider.)  

 

Nedenfor omtales to typer budsjettfullmakter: Først fullmakter som må delegeres for 

hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor. Dernest fullmakter som er delegert Finansdeparte-

mentet og som virksomhetene må søke departementet om samtykke til å benytte seg av 

i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales i pkt. C administrative fullmakter som er 

delegert til Finanstilsynet ved egne brev.  

 

A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres 

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr på de vilkår som fremgår av R-

110 pkt. 2.2.  

Fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tjenester utover budsjettåret på de vilkår som 

fremgår av R-110 pkt. 2.3.  

 

B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som etaten må søke de-

partementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle.  

Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til det neste på de vilkår som fremgår av 

R-110 pkt. 2.5.  

Fullmakt til å omdisponere fra post 01 til post 45 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 

2.5.  

Overskride driftsbevilgning til investeringsformål mot innsparing i løpet av de fem føl-

gende budsjettår som de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.6.  

 

C. Administrative fullmakter 

Fullmakter innen lønns- og personalområdet, jf. Finansdepartementets brev 17. desem-

ber 2013. (Nytt brev er f.t. under utarbeidelse.) 

I anledning statens erstatningsansvar ble (daværende) Kredittilsynet ved Finansdepar-

tementets brev 21. mars 2000 gitt fullmakt til å behandle og avgjøre saker som gjelder 

beløp under kr 250 000. Øvrige vilkår fremgår av Justis- og beredskapsdepartementets 

rundskriv G-01/2017.      
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