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Side 1

1 INNLEDNING
Det vises til Prop. 1 S (2019–2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet og Innst. S. nr. 6
(2019–2020). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak av 12. desember 2019 og presenterer de økonomiske rammene for Den høyere påtalemyndighet i 2020, jf. økonomireglementet § 7 og bestemmelser om økonomistyring i
staten punkt 1.5.
Tildelingsbrevet for 2020 tar utgangspunkt i målene som er satt i Prop. 1 S (2019–2020) og
de hovedutfordringene som er særlig relevante for Den høyere påtalemyndighet. Mål, styringsparametere, resultatkrav og oppgaver i dette tildelingsbrevet legger grunnlaget for
departementets oppfølging av Den høyere påtalemyndighet i 2020. Eventuelle endringer
eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av
året. Departementet forutsetter at oppdrag gitt gjennom supplerende tildelingsbrev eller
oppdragsbrev fra tidligere år, og som ikke er avsluttet, ferdigstilles selv om de ikke er særskilt omtalt i dette tildelingsbrevet.
Departementet legger til grunn at virksomheten videreføres i samsvar med gjeldende regelverk og instrukser, herunder departementets instruks til riksadvokaten.
Riksadvokaten har et selvstendig ansvar for å informere departementet om vesentlige risikoer og avvik i forhold til virksomhetens oppgaver slik de fremkommer av tildelingsbrev
og instruks, og om nødvendig fremme forslag til mulige korrigerende tiltak, jf. pkt. 2.3.2 i
bestemmelser om økonomistyring i staten.
2 SAMFUNNSOPPDRAG
Den høyere påtalemyndighet skal bidra til redusert kriminalitet ved målrettet og effektiv
straffesaksbehandling, samtidig som kravene til høy kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.
3 OVERORDNEDE MÅL OG HOVEDUTFORDRINGER
Følgende overordnede mål innen straffesakskjeden gjelder for Den høyere påtalemyndighet i 2020, jf. omtale i Prop. 1 S (2019–2020):




Redusere alvorlig kriminalitet
Styrke forebyggingen av kriminalitet
En mer effektiv straffesakskjede

Regjeringen bygger sin politikk på den enkeltes grunnleggende behov for trygghet og
rettssikkerhet i hverdagen. Kriminalitet skal bekjempes, og samfunnet skal reagere tydelig
på lovbrudd. Trusselen fra organisert kriminalitet og terror skal tas på alvor. Departementet har merket seg Riksadvokatembetets initiativ og engasjement knyttet til politiets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet i Osloområdet, og samarbeidet med Politidirektoratet
om en nasjonal operasjon mot kriminelle nettverk. Regjeringen er opptatt av å opprettholde
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innsatsen i bekjempelsen av de kriminelle nettverk. Det forventes at riksadvokaten fortsatt
følger utviklingen på området og for øvrig holder seg orientert om aktuelle utfordringer
ved kriminalitetsutviklingen.
En velfungerende påtalemyndighet er en forutsetning for rettssikkerheten og for en effektiv straffesakskjede med redusert kriminalitet som hovedmål. Det er fortsatt en utfordring
for politiet å sikre at sakene blir påtaleavgjort innen rimelig tid og at antallet påtaleavgjorte,
men ikke rettskraftige saker reduseres. Det er en særlig utfordring å sikre kortere saksbehandlingstid i de alvorlige volds- og overgrepssakene, samtidig som kravet til høy kvalitet i
etterforskingen skal ivaretas. Den høyere påtalemyndighet skal fortsatt ha stor oppmerksomhet mot denne problemstillingen. Straffesaker innenfor alvorlig kriminalitet skal prioriteres høyt av politidistriktene og ha god fremdrift i alle faser. Det er viktig at politidistriktene vurderer ressursbruken på straffesaksområdet og sørger for at straffesakene får en
effektiv og god behandling i tråd med riksadvokatens føringer og prioriteringer. Riksadvokaten bes sørge for at statsadvokatene har tett dialog med politiet om prioritering av saker,
basert på situasjonen i politidistriktet, og om utarbeidelse av tiltak for raskere avvikling av
straffesaker samtidig som en opprettholder nødvendig kvalitet.
Driftsbudsjettet til Den høyere påtalemyndighet er styrket med 10 mill. kroner for å følge
opp Påtaleanalysens (NOU 2017: 5) anbefalinger om styrket fagledelse og økt stabskraft
ved Riksadvokatembetet. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse bidra
til at politidistriktenes straffesaksbehandling er effektiv og holder tilstrekkelig kvalitet.
Riksadvokaten og Politidirektoratet har iverksatt en felles handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet. Etterforskingsløftet er en sentral del av nærpolitireformen.
Utviklingen i straffesaksbehandlingen i politiet understreker viktigheten av statsadvokatenes fagledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene, og at dette følges opp i samarbeid med Politidirektoratet. Etterforskingsløftet skal bidra til bedre og jevnere kvalitet,
flere oppklarte straffesaker, kortere saksbehandlingstid og mindre restanser, alt slik at innbyggerne får bedre rettssikkerhet. Det forventes at riksadvokaten følger opp de ulike tiltak
som fremgår av handlingsplanen.
Som ledd i arbeidet med å heve kvaliteten i politiets etterforskning og oppfølging av straffesaker, har Politidirektoratet i samarbeid med Riksadvokaten etablert et rammeverk for systematisk erfaringslæring i straffesaker, jf. omtale i Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 306 S
(2014-2015). Riksadvokaten skal videreføre arbeidet med utvikling av statsadvokatenes fagledelse, også med et mer forpliktende system for kvalitetssikring, evaluering og læring.
Statsadvokatene skal
 i dialog med Politidirektoratet og politidistriktene delta i beslutningsprosessen når
prioriteringer og mål for straffesaksbehandlingen i politiet fastsettes
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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.

Statsadvokatembetene skal innrette virksomheten slik at det blir hensiktsmessig balanse
mellom de ulike virksomhetsområdene (straffesaksbehandling, fagledelse og utadrettet
virksomhet). I fristsakene skal embetene sørge for at påtalemyndigheten møter med aktor
når retten ønsker å beramme sakene.
Gjennom samordning av ressurser, metodeutvikling samt ledelses- og kompetanseutvikling, skal riksadvokaten bistå statsadvokatembetene. Riksadvokaten skal utvikle gode styringsformer og sikre høy påtalemessig kompetanse.
Departementet viser til ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), og vil understreke viktigheten av at virksomheten setter sikkerhet på dagsorden.
4 MÅL, STYRINGSPARAMETRE OG RAPPORTERINGSKRAV
Resultatkravene som stilles i tabellene under skal være innfridd i løpet av 2020, med
mindre annet er konkret angitt.
MÅL 1:
Rapportering:

Redusere alvorlig kriminalitet
Årsrapporten

STYRINGSPARAMETER 1:

Statsadvokatenes tidsbruk for å avgjøre spørsmål
om tiltale, eller oversende saken til Riksadvokaten med innstilling vedrørende unge lovbrytere
under 18 år
Rapportering:
Tertialvis
Resultatkrav: 15 dager fra statsadvokaten mottok saken fra politiet
STYRINGSPARAMETER 2:

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i påtale- og
klagesaker
Tertialvis

Rapportering:
Resultatkrav:
30 dager. 90 pst. av sakene skal være avgjort innen dette tidsrom.
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RAPPORTERINGSKRAV
R1
Riksadvokaten sammenfatter og vurderer resultatene for politiets straffesaksbehandling i eget
brev. Det er ønskelig at riksadvokaten i den forbindelse gir en overordnet vurdering av politiets
innsats mot organisert kriminalitet og mulige tiltak om resultatene viser behov for det.
R2
Riksadvokaten rapporterer om innsatsen og resultatet av arbeidet mot økonomisk kriminalitet,
herunder arbeidslivskriminalitet.
R3
Statsadvokatene skal medvirke til at påtalemyndigheten i politiet holder riktig reaksjonsnivå i
påtaleavgjørelser og påstander for domstolene.
Det er ønskelig at riksadvokaten redegjør for
hvilket bilde statsadvokatenes tilsynsvirksomhet
avtegner, samt gir sin vurdering av måloppnåelsen og eventuelle behov for tiltak.
Oppdrag 1

Rapportering:

Frekvens
Tertialvis og årsrapport

Tertialvis

Årsrapport

Riksadvokaten skal i samarbeid med Politidirektoratet,
Domstolsadministrasjonen, Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), utarbeide en
felles analyse av tidsbruken fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen av ungdomsstraff/ungdomsoppfølging
starter. Sfk tar initiativ til, leder og koordinerer samarbeidet.
Frist 30.06.2020. Sfk skal levere felles rapport om oppdraget.

Formål/hensikt:
Nordlandsforsknings følgeevaluering «Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?» viser at for å få mest mulig gunstig effekt av
straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, så må tiden fra lovbrudd til
start på straffegjennomføringen reduseres betraktelig.
Beskrivelse:
Virksomhetene skal i samarbeid analysere tidsbruk fra lovbrudd begås og til straffegjennomføring starter, samt vurdere tiltak for å begrense denne tidsbruken. Sfk leverer inn
felles rapport om oppdraget, og Riksadvokaten bes bistå i dette arbeidet.
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Oppdrag 2

Riksadvokaten skal i samarbeid med Sekretariatet for
konfliktrådene kartlegge hvilke saker som får ungdomsstraff og ungdomsoppfølging på hvilket overføringsgrunnlag, samt vurdere om det også er behov for tydeligere føringer for hvilke saker som anses egnet.

Rapportering:

Frist 30.06.2020. Riksadvokaten og Sfk skal levere felles
rapport om oppdraget.

Formål/hensikt:
Nordlandsforskning har gjennomført en evaluering av de to straffereaksjonene, og de viser blant annet til at det i dag synes å være variasjoner mellom politidistrikt som kan ha
rettssikkerhetsmessige implikasjoner.

MÅL 2:
Rapportering:

En mer effektiv straffesakskjede med høy kvalitet
Årsrapporten

RAPPORTERINGSKRAV
R4
Riksadvokaten redegjør for antall aktorater og
rettsdager.
R5
Riksadvokaten redegjør for arbeidet med å utvikle fagledelse. I tillegg skal riksadvokaten vurdere hvordan dette har bidratt eller vil bidra til å
bedre kvaliteten og effektiviteten i politiets straffesaksbehandling.
R6
Riksadvokaten orienterer om erfaringer med digital straffesaksbehandling og iretteføring.

Tertialvis
Årsrapport

Årsrapport

Oppdrag 3

Riksadvokaten og POD skal i fellesskap komme fram til
aktuelle tiltak som kan iverksettes innenfor sine respektive ansvarsområder for å oppfylle målet om mer effektiv
straffesakskjede med høy kvalitet.
Rapportering:
Tertialvis og årsrapport
Situasjonen på straffesaksområdet er krevende, med en vedvarende negativ utvikling
over tid på flere parametere innenfor straffesaksavviklingen. Resultatene her må forbedres, og politiet og høyere påtalemyndighet må samarbeide for å oppnå dette. Det felles
forbedringsarbeidet må ta utgangspunkt i en analyse av utfordringene både nasjonalt og
i det enkelte politidistrikt. Tiltakene som settes inn kan være på nasjonalt nivå, men det
må også være mulig å benytte forskjellige virkemidler i de ulike politidistriktene dersom
utfordringsbildet tilsier det.
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Oppdrag 4

Riksadvokaten skal i løpet av 2020 gjennomføre et prosjekt som skal legge til rette for at rundskriv, instrukser,
veiledninger og annen faglig informasjon som er nødvendig for å ivareta oppgavene gjøres lettere tilgjengelig for
påtalejurister i politiet.

Rapportering:
Tertialvis
Beskrivelse av oppdraget i 2020:
Dokumentene skal i løpet av 2020 være gjennomgått og kvalitetssikret, samt valg av teknisk løsning utredet.
Krav til løsning:
Informasjonen skal være ordnet, søkbar, kvalitetssikret, og den skal holdes løpende oppdatert. Informasjonen skal være tilgjengelig for offentligheten. Verken utvikling eller
drift skal belaste politiets it-tjeneste.

Oppdrag 5

Riksadvokaten skal påbegynne arbeidet med ny påtaleinstruks
årsrapport

Rapportering:
Formål/hensikt:
Departementet skal utarbeide en ny forskrift til straffeprosessloven. Det viktig å få identifisert de bestemmelser i påtaleinstruksen som ikke må fastsettes i forskrift. Det vises til
brev 22.05.2018 hvor departementet ba om at Riksadvokaten begynte arbeidet med å
gjennomgå påtaleinstruksen med henblikk på å identifisere de bestemmelsene som bør
reguleres i en ny instruks, og hvilke som må eller bør videreføres i ny forskrift. Gjennomgangen bør sluttføres sommeren 2020.
Arbeidet med ny påtaleinstruks bør sluttføres i løpet av 2021. Det bør også ses hen til eksisterende rundskriv og oppdraget med tilgjengeliggjøring av informasjon.

5 STYRING OG KONTROLL
5.1. Effektiv drift

Riksadvokaten skal til enhver tid vurdere hvordan tildelte ressurser kan benyttes mest mulig effektivt.
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Oppdrag 6
Rapportering:

Riksadvokaten skal utarbeide en flerårig effektiviseringsplan som oppdateres årlig.
Første tertialrapport/årsrapport

Det skal i årsrapporten redegjøres for planlagte og gjennomførte effektiviseringstiltak

5.2. Internkontroll og risikovurderinger

Den høyere påtalemyndighet skal ha effektiv internkontroll, jf. økonomireglementet § 14
og bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.4, samt departementets instruks til
riksadvokaten. En god internkontroll er særlig viktig på området for Den høyere påtalemyndighets fagledelse for å medvirke til at politidistriktene når de mål som er satt for straffesaksbehandlingen og bidra til at denne er effektiv og holder tilstrekkelig kvalitet.
I årsrapporten for 2020 skal Den høyere påtalemyndighet rapportere på om det er avdekket
vesentlige svakheter i internkontrollen og hvilke forbedringstiltak som eventuelt er iverksatt.
Den høyere påtalemyndighet skal bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring, jf. økonomireglementet § 4. God risikostyring skal bidra til bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som stilles til disposisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingene
skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten i tildelingsbrevet, og inngå som
integrert del av styringen.
Departementet er opptatt av at risikostyring settes i system. Risikovurderinger blir tema i
dialogen med Den høyere påtalemyndighet. Den høyere påtalemyndighet skal sammen
med årsrapporten for 2019 (15. mars 2020) oversende en overordnet risikovurdering for
2020 knyttet til måloppnåelsen. Risikovurderingene skal oppdateres og sendes departementet i forbindelse med andre tertialrapport. Den høyere påtalemyndighet skal i tillegg
vurdere om det er andre forhold som ikke dekkes av dette tildelingsbrev, som bør inkluderes i risikovurderingene. Den høyere påtalemyndighet skal redegjøre for hvilke tiltak og
kontrollaktiviteter som er iverksatt for å redusere risiko til et akseptabelt nivå.
Den høyere påtalemyndighet skal umiddelbart orientere departementet dersom det er
andre vesentlige risikoer eller avvik innen virksomhetens område, herunder også saker
som riksadvokaten mener departementet bør være kjent med.
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RAPPORTERINGSKRAV
R7

Frekvens

Riksadvokaten skal gi følgende rapportering om
Årsrapport
styring og kontroll (kapittel IV i årsrapporten):
- Redegjørelse for og vurdering av
internkontrollsystemet innenfor området
fagledelse.
- Omtale av eventuelle svakheter som er
avdekket i virksomhetens øvrige
internkontrollsystem, og hvilke
forbedringstiltak som i tilfelle er satt i verk.

5.3. Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser

Reviderte retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ble fastsatt ved kgl. res. 8. november 2019. Disse erstatter tidligere retningslinjer. Det
framgår her at fagdepartementet skal gjøre endelig vedtak om lokalisering av underliggende virksomheter i alle saker som er omfattet av retningslinjene, både ved nyetableringer, omlokalisering og nedleggelser av organisasjonsenheter. Virksomheten må i slike
tilfeller forberede og forelegge sak for departementet for endelig vedtak.
6 ØVRIGE OPPDRAG OG FELLESFØRINGER
6.1. Vurdering av behov for retningslinjer

Oppdrag 7

Riksadvokatembetet bes i samråd med POD vurdere om
det bør gis regler eller retningslinjer om adgangen for representanter for politiet og påtalemyndigheten til å benytte religiøse plagg når de opptrer i domstolene i straffesaker, og eventuelt komme med forslag til slik regulering. Vurderingene skal ikke omfatte regelverket som hører under Domstoladministrasjonen.

Rapportering:

15. august 2020

6.2. Fellesføringer fra Justis- og beredskapsdepartementet
6.2.1. Ny sikkerhetslov

Ny sikkerhetslov stiller tydeligere krav enn tidligere til at virksomheter som omfattes av
sikkerhetsloven skal etablere et styringssystem for sikkerhet og at forebyggende sikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens styringssystem.
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RAPPORTERINGSKRAV
R8

Frekvens

Virksomheten skal i årsrapporten for 2020 Årsrapport for 2020
redegjøre for arbeidet med å integrere sikkerhetsstyringen i øvrig virksomhetsstyring, hvorvidt det er etablert rutiner for ledelsens gjennomgang av virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid og om dette
er gjennomført.

6.3. Fellesføringer fra regjeringen
6.3.1. Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet
med sikte på å nå målene for dugnaden
Virksomhetene skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Virksomheten skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem pst, vurdere eget arbeid opp mot målene
og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har virksomheten hatt nyansettelser i faste eller
midlertidige stillinger i 2020, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en
rapporteres i årsrapporten, sammen med nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger totalt.
Virksomhetene skal rapportere i tråd med veiledningen.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan virksomhetene skal forstå fellesføringen og hvordan de skal framstille resultatene i årsrapportene.

7 STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2020
7.1. Nærmere om årsrapporten
Justis- og beredskapsdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i
budsjettproposisjonen for kommende år. Riksadvokatens årsrapport for 2020 vil danne
grunnlag for denne rapporteringen. Departementet kommer tilbake til frister for innspill av
materiale til bruk i arbeidet med statsbudsjettet.

Den høyere påtalemyndighet skal innen 15. mars 2021 oversende årsrapporten for
foregående år elektronisk til postmottak@jd.dep.no. Det vises til bestemmelsene pkt. 1.6.1
for oppsett og pkt. 2.3.3, jf. pkt. 3, for årsregnskap samt Finansdepartementets rundskriv R115 om Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Kopi av
årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal publiseres på
virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. Videre legges det til grunn at Den høyere
påtalemyndighet og Politidirektoratet orienterer hverandre.
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7.2. Nærmere om tertialrapportene
Tertialrapportene skal fokusere på eventuelle vesentlige avvik fra fastsatte mål og krav, og
redegjøre for korrigerende tiltak. Ved eventuelle resultatavvik skal riksadvokaten vurdere
årsak til avvik, risiko/prognose ved årsslutt, samt eventuelle tiltak som skal iverksettes.
Riksadvokaten skal avgi en regnskapsrapportering for Den høyere påtalemyndighet per
første og andre tertial. Rapporteringen skal vise budsjett, regnskap og prognose for resten
av året på tildelte budsjettkapitler og poster. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares (avviksforklaring).
Det skal rapporteres til følgende frister:



1. Rapport 1. januar – 30. april skal leveres innen: 31. mai 2020



2. Rapport 1. mai – 31. august skal leveres innen: 1. oktober 2020



Årsrapport skal leveres innen 15. mars 2021

7.3. Styringsdialogmøter
Det vises til vedlagte styringskalender (vedlegg 1).

8 BUDSJETTRAMMEN FOR 2020
Følgende midler stilles til disposisjon for Den høyere påtalemyndighet i 2020, jf. vedtak i
Stortinget 12. desember 2019.

Kap. 445
post 01

Kap. 3445
post 02

Driftsutgifter

(i 1 000 kroner)
277 795

Refusjoner

(i 1 000 kroner)
3 100
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De viktigste endringer/nye tiltak som er innarbeidet i budsjettrammen for Den høyere påtalemyndighet for 2020:

Tiltak

Beløp (i 1000 kr)

Styrke fagledelsen
10 000
Flytting av oppgaver fra politi til Den høyere påtalemyndig- 1 250
het
Omdisponering - JustisCert
-45
Kompensasjon for utleier
3 000
Kompensasjon for lønns- og prisstigning
5 843
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen
-1 310

9 VEDLEGG
Vedlegg 1 Styringskalender for 2020
Vedlegg 2 Budsjettfullmakter for 2020
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VEDLEGG 1

STYRINGSKALENDER FOR 2020

Måned
Januar
Februar

Beskrivelse

Tidspunkt

Forklaringer til statsregnskapet for
2019 - innspill til Meld. St. nr. 3

1. februar*

Statsbudsjettet 2020 - Forslag til
budsjettendringer og større
omprioriteringer 1. halvår 2020
(Revidert nasjonalbudsjett)

Mars

Årsrapport for 2019 inkludert
årsregnskap + overordnede
risikovurderinger for 2020.

15 februar*

15. mars

Styringsdialogmøte (årsrapport 2019) 30. mars

April

Statsbudsjettet 2021 – Innspill til
rammefordeling

Ultimo april*

Mai

Rapportering 1. tertial 2020

31. mai

Juni

Statsbudsjettet 2022 – Foreløpige
innspill til satsningsforslag/budsjettiltak

Primo juni*

Styringsdialogmøte 1. tertialrapport

15. juni

Foreløpig innspill budsjettendringer
og omprioriteringer 2. halvår
2020 (nysaldering)

Ultimo juni*

Forslag til budsjettendringer og
større omprioriteringer i 2. halvår
2020 (nysaldering)

15. september*

Juli

August

September

Innspill til langsiktig utgiftsbehov m.v. Medio september*

Oktober

Rapportering 2.tertial 2019 +
oppdaterte risikovurderinger

1.oktober
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Styringsdialogmøte 2. tertialrapport

Statsbudsjettet 2022 – Endelige
innspill til satsningsforslag,
budsjettiltak og konsekvensjusteringer

19. oktober

Ultimo oktober*

November

Desember
Tildelingsbrev sendes ut etter at
Stortinget har behandlet Prop. 1 S
(2020-2021)

Fortrinnsvis innen 31.
desember

*) Departementet kommer nærmere tilbake til dette i særskilte bestillinger. Fristene er foreløpige og
det tas forbehold om behov for justeringer

VEDLEGG 2

BUDSJETTFULLMAKTER FOR 2020
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 unntaksbestemmelsene fremgår av kgl.res. av 2. desember 2005 og er redegjort
for i Finansdepartementets rundskriv R-110/2017 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Det vises også til Finansdepartementets veileder for statlig budsjettarbeid,
jf. R-0634 B, som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.
Nedenfor omtales følgende typer budsjettfullmakter:
-

Fullmakter som må delegeres for hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor.
Fullmakter som Riksadvokaten må søke Justis- og beredskapsdepartementet om
samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B.

Fullmaktene vil ev. kunne trekkes tilbake av Justis- og beredskapsdepartementet
dersom fullmaktene ikke nyttes etter forutsetningene.
A. Budsjettfullmakt som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres til
Riksadvokaten
-

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr på de vilkår som fremgår
av rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

-

Fullmakt til å inngå leieavtaler (eksklusive husleieavtaler) og avtale om kjøp av
tjenester utover budsjettåret, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110
Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

-

Fullmakt til å inngå husleieavtaler på de vilkår som fremgår av instruks om
håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, senest oppdatert
13. januar 2017 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

-

Overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av
bevilgningen under post 01, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110
Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

B. Budsjettfullmakt som Riksadvokaten må søke departementet om samtykke til å
benytte seg av i hvert enkelt tilfelle
-

Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende
innsparing i de fem påfølgende budsjettår, på de vilkår som fremgår av rundskriv
R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

-

Overføring av inntil 5 pst. av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste, på de
vilkår som fremgår av rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgnings -
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reglementet. Riksadvokaten sender søknad til Justis- og
beredskapsdepartementet i forbindelse med regnskapsrapporten per 31.
desember.

