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1. Innledning 

Det vises til Prop. 1 S (2020–2021) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Prop. 1 S 
Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 6 S (2020–2021). Tildelingsbrevet er utarbeidet på 
bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak 18. desember 2020 og presenterer de 
økonomiske rammene for virksomheten i 2021, jf. økonomireglementet § 7 og 
bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.5. 
 
De overordnede målene for justissektoren er revidert i statsbudsjettet for 2021. Det vises 
til Prop. 1 S (2020–2021) for JD for nærmere beskrivelse av de nye målene. De nye målene 
for 2021 er: 
 

- Effektiv kamp mot kriminalitet 
- Rettssikkerhet 
- Trygghet i samfunnet 
- Kontrollert og bærekraftig innvandring 
- Godt forvaltede polarområder 
- Godt og moderne lovverk 

 
Tildelingsbrevet for 2021 er gitt med utgangspunkt i målene som er satt i Prop. 1 S (2020–
2021) og de hovedutfordringene som er særlig relevante for Statens sivilrettsforvaltning 
(SRF). De mål, styringsparametere, resultatkrav og oppgaver som fremkommer i dette 
tildelingsbrevet vil være førende for departementets oppfølging av SRF i 2021.  
 
Departementet understreker at tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hvilke oppgaver 
SRF skal utføre. Utover de prioriteringer og krav som omtales i tildelingsbrevet, legger 
departementet til grunn at den løpende virksomheten videreføres innenfor de føringer som 
følger av hovedinstruksen for SRF, samt øvrig gjeldende regelverk og instrukser. 
Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at SRF har et selvstendig ansvar for å 
informere departementet om vesentlige risikoer og avvik knyttet til SRF sine oppgaver og 
fremme forslag til mulige korrigerende tiltak, jf. pkt. 2.3.2 i bestemmelser om 
økonomistyring i staten.     
 

2. Hovedutfordringer  

I 2021 skal SRF fortsatt prioritere styringen og utviklingen av fagområdene vergemål og 
voldsoffererstatning, herunder oppfølging av forslag til ny lov om voldsutsatte.  
 
SRF har flere pågående digitaliseringsprosjekter, blant annet FUFINN og automatisert 
vergeregnskap. SRF skal fremover fortsette arbeidet med å informere om og fremme 
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privatrettslige alternativer til vergemål, herunder legalfullmakt og fremtidsfullmakter. Det 
er behov for mer brukervennlig og tilgjengelig informasjon om disse ordningene. 
 
Vergemålsforvaltningen bidrar til rettsikkerheten til personer som trenger hjelp til å 
ivareta sine egne interesser. Selvbestemmelse, individtilpasning og kompetanseheving 
blant verger skal ha høy oppmerksomhet. Økt digitalisering skal bidra til å styrke 
kvaliteten i vergemålene framover.  
 
Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) har for lang saksbehandlingstid. I 2021 skal SRF 
etatsstyre KFV med vekt på tiltak for å snu den negative utviklingen i restansebeholdning 
og saksbehandlingstid. Departementet legger til grunn at SRF ivaretar sine sekretariats- og 
forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver effektivt. Det vises til hovedinstruks om økonomi-  
og virksomhetsstyring i SRF for nærmere beskrivelse og føringer. 

Usikkerhet knyttet til korona-pandemiens videre utvikling tilsier at SRF framover må ha 
høy oppmerksomhet om pandemien og sørge for god beredskap til å opprettholde driften 
og ivareta samfunnsoppdraget i krisetider.  

 

3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2021 

3.1. Mål og resultatforventninger for 2021 

Følgende overordnede mål gjelder for virksomheten i 2021, jf. omtale i Prop. 1 S (2020–
2021):  

• Rettssikkerhet 
 
Departementet har i samarbeid med SRF utarbeidet ett virksomhetsspesifikt mål som 
gjelder for hele SRFs virksomhet. SRFs styringsparametere er knyttet til vergemål, 
voldsoffererstatning og rettshjelp. SRF skal fastsette konkrete resultatmål for hver 
styringsparameter. SRF skal ved vurderingen av måloppnåelse for de prioriterte områdene 
bruke styringsparametere med tilhørende resultatmål til å beskrive grad av måloppnåelse. 
Videre skal SRF gi en vurdering av andre forhold som kan beskrive og belyse grad av 
måloppnåelse i rapporteringen til departementet. 
 
I 2. tertialrapport skal SRF rapportere på avvik. Ved eventuelle resultatavvik skal 
virksomheten beskrive og vurdere årsak til avvik, samt eventuelle tiltak som skal 
iverksettes for å lukke avviket. SRF skal i sin rapportering til departementet, basert på 
kravene i tildelingsbrevet, omtale antatt effekt virksomhetens aktiviteter og resultater har 
hatt på målene. Dette skal særskilt vurderes i årsrapporten.  
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MÅL: Rettssikkerhet til brukere av SRFs ordninger er ivaretatt 

Rapportering: Årsrapport 

Beskrivelse: 
SRF forvalter flere statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferettspleien. Ordningene 
skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Saksbehandlingen 
skal være effektiv. SRF skal ha god samhandling med relevante aktører for å nå målene 
med ordningene.   
 

 
Vergemål 
Personer som har behov for verge skal få tilbud om dette. Ordinære vergemål skal være 
frivillig. Gjennom god beslutningsstøtte skal vergemål bidra til at rettssikkerhet og 
rettslikhet blir ivaretatt. SRF skal i 2021 rette særlig oppmerksomhet mot 
selvbestemmelse, individtilpasning og kompetanseheving blant verger for å styrke 
kvaliteten i det enkelte vergemålet. Opplæring og oppfølging av verger er sentralt også i 
2021, og skal prioriteres av SRF. SRF skal følge opp utredningen av ordningen med 
fremtidsfullmakter og bidra til at bruken øker. Kapitalforvaltningen av finansielle midler 
skal være trygg og forsvarlig.  
 
I årsrapporten for 2021 skal SRF gi en kvalitativ vurdering av hvordan SRF har lagt til rette 
for kvalitetsheving i vergemål, og om de iverksatte tiltakene har hatt ønsket effekt.  
 
Styringsparameterne retter seg mot områder der det enten er risiko, eller som 
vergemålsmyndighetene må rette oppmerksomhet mot for å videreutvikle 
vergemålsordningen.  
 

STYRINGSPARAMETER 1: Utvikling av tiltak for å sikre vergehavers selvbe-
stemmelse  

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
Vergemål skal utøves med respekt for vergehavers vilje og behov. Personer som trenger 
verge skal få tilbud om det. Ved opprettelse av et vergemål skal det innarbeides 
prosesser som sikrer at omfanget av vergemålet er tilpasset den enkelte. Samtaler med 
den det er aktuelt å opprette vergemål for er viktig for å vise respekt og gi mulighet for 
selvbestemmelse, og skal gjennomføres der det er mulig.   
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Vergens rolle innebærer å gi beslutningsstøtte i tillegg til å representere vergehaveren 
innenfor rammen av mandatet. Verger skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta 
vergehavers interesse og behov. Verger skal ha god rolleforståelse og respekt for 
vergehavers integritet og selvbestemmelsesrett. SRF skal rapportere om utviklingen av 
tiltak for å sikre: 
 

• vergehavers selvbestemmelse 
• mer tilpassede vergemål  
• kompetente verger 

 

 

STYRINGSPARAMETER 2: Utvikling i klagesaker og tilsyn 

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
Vergehavere skal ha lik rettssikkerhet uavhengig av bosted. Behandling av klagesaker 
og gjennomføring av tilsyn gir informasjon om rettssikkerheten til vergehaverne og 
rettslikheten i Norge. SRF skal rapportere om utviklingen og gi en vurdering av funnene.  
 

 

STYRINGSPARAMETER 3: Digitalisering 

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
Digitalisering skal gjøre vergemålsforvaltningen mer effektiv og brukervennlig. SRF skal 
legge til rette for at innsending av søknader, saksbehandling og samhandling i størst 
mulig grad skal være digitalisert og automatisert. SRF skal rapportere om utviklingen. 
 

 
Oppdrag 1: Økt bruk av fremtidsfullmakter 
Bruken av fremtidsfullmakter skal øke for å sikre at flere tar kontroll over egen fremtid, og 
for å redusere belastningen på vergemålsforvaltningen, jf. rapporten Kartlegging og 
utredning av ordningen med fremtidsfullmakter. SRF skal i 2021 gjennomføre tiltak som 
tilrettelegger for et mer brukervennlig system.    
 
SRF skal i årsrapporten gi en vurdering av gjennomførte tiltak og effekter. 
 
Rapportering: Årsrapport 
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Oppdrag 2: Utvikle kunnskap og statistikk på vergemålsområdet 
SRF skal utvikle kunnskap og statistikk på vergemålsområdet for å kunne gjennomføre 
gode analyser og faglige vurderinger av vergemålsområdet, og spesielt vergegodtgjøring.  
  
Rapportering: Analysen av vergegodtgjøringssystemet sendes departementet innen 1. juni 
2021. 
 
Oppdrag 3: Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning – FUFINN   
SRF har fått tilsagn fra Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning for statlige 
IKT-prosjekter til prosjektet «Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregisteret for 
innbyggere (FUFINN)». Finansieringen er på totalt 21 mill. kroner over tre år.  
SRF har utarbeidet en gevinstrealiseringsplan. I henhold til retningslinjene for 
medfinansieringsordningen er den enkelte virksomhet, i samråd med overordnet 
departement, ansvarlig for å realisere gevinstene. JD har ansvar for å følge opp og føre 
kontroll med at gevinstene realiseres.  
 
SRF skal utarbeide rapporter til departementet om deres gevinstrealisering med kopi til 
Digitaliseringsdirektoratet. Vi gjør oppmerksom på at dersom det skjer vesentlige 
endringer i gevinstbildet, som vil ha effekt på muligheten for budsjettreduksjon i SRFs 
budsjetter, skal SRF orientere departementet med kopi til Digitaliseringsdirektoratet.  
 
Rapportering: 2. tertial og årsrapport  
Departementet ber i tillegg om kopi av all rapportering til Digitaliseringsdirektoratet. 
 
Voldsoffererstatning 
Departementet har delegert oppgaven med å etatsstyre Kontoret for voldsoffererstatning 
til SRF. KFV skal behandle alle søknader om voldsoffererstatning og kreve regress av 
skadevolder. Det er et viktig prinsipp at skadevolder skal stilles til ansvar. Avgjørelsene 
skal holde tilstrekkelig kvalitet, og like saker skal behandles likt. Rask saksbehandling har 
stor betydning for søkerne. SRF skal påse at saksbehandlingstiden hos KFV reduseres. 
Kjerneoppgaver som vedtaksklare saker og regress skal prioriteres. 
 

STYRINGSPARAMETER 4: Videreutvikle tiltak for å redusere 
saksbehandlingstiden og redusere restanser 
 

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
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Styringsparameteren skal gi en oversikt over hvilke tiltak voldsoffermyndighetene gjør 
for å redusere saksbehandlingstiden og redusere restansene. Søknadsprosessen skal 
være enkel, effektiv og oversiktlig, herunder digitale løsninger. Videre skal det legges til 
rette for effektiv behandling av store sakskomplekser med flere fornærmede.  

 

STYRINGSPARAMETER 
5: 

Utvikling i klagesaksbehandlingen 

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
Voldsoffererstatningsmyndighetene skal fremstå enhetlig gjennom en effektiv og 
forutsigbar klagesaksbehandling som reflekterer vedtakets kvalitet i førstelinjen. Like 
saker skal behandles likt. SRF skal rapportere om blant annet medholdsprosent og andre 
forhold som har betydning for utviklingen i klagesaksbehandlingen.  

 

 
Rettshjelp 
JD har delegert oppgaven å etatsstyre statsforvalteren på rettshjelpsområdet til SRF. SRF 
er overordnet ansvarlig for rettshjelpsområdet og skal innrette etatsstyringen i henhold til 
reglementet og bestemmelsene. 
 

STYRINGSPARAMETER 6: Utvikling i klagesaksbehandling  

Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
 

Beskrivelse: 
Styringsparameteren skal gi informasjon om antall klager og andel klager som gis 
medhold etter behandling av klageinstans. Styringsparameteren kan gi en indikasjon på 
rettssikkerheten i beslutningene som treffes av statsforvalterne, både med hensyn til 
kvalitet og rettslikhet. SRF skal rapportere om utviklingen og gi en vurdering av funnene. 

 
Stortingets rettferdsvederlagsordning  
Oppdrag 4: Oppfølging av anmodningsvedtak 
Departementet viser til Stortingets vedtak nr. 111, 26. november 2020: 
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, 
og bedre informert om, som erstatningsordning.» 
 
Departementet ber om at SRF, i dialog med departementet, iverksetter egnede tiltak for å 
følge opp anmodningsvedtaket. 
Frist: 1. juni 2021 
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4. Andre oppgaver 

SRF har sekretariatsfunksjon for flere utvalg, nemnder og råd. Det vises til 
hovedinstruksen til SRF for nærmere beskrivelse av sekretariatsfunksjonen. I tillegg er 
SRF sekretariat for en kommisjon og en nemnd under Barne- og familiedepartementet 
(BFD). 
 

4.1.  Barnesakkyndig kommisjon 

SRF er sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon og disponerer midlene bevilget fra 
budsjettet til BFD til dette. De tildelte ressursene skal benyttes effektivt og disponeres for 
å oppnå best mulig måloppnåelse. Det må planlegges for at eventuelle mindre bestillinger 
fra BFD kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. 
 
Barnesakkyndig kommisjon er et faglig uavhengig organ som har som formål å sikre god 
faglig standard på rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker. Kommisjonen skal 
gjennomgå og vurdere kvaliteten på innsendte sakkyndigrapporter avgitt til 
barnevernstjenesten, fylkesnemndene eller domstolene. Rapporter avgitt av sakkyndige 
engasjert av private parter skal også gjennomgås.  
 
Arbeidsoppgaver og ansvar for kommisjonsleder og sekretariat er beskrevet i dokumentet 
Arbeidsoppgaver og saksbehandlingsregler av 17. desember 2009 (revidert i 2016), som 
finnes på kommisjonens nettsider. I tillegg skal sekretariatet bistå medlemmene og ellers 
ivareta ulike juridiske og administrative oppgaver etter avtale med kommisjonsleder, 
herunder budsjettarbeid, statistikk- og regnskapsføring.  
 

STYRINGSPARAMETER 7: Saker behandlet innen fristen 

Rapportering: 2. tertialrapport  og årsrapport 

Beskrivelse: 
Styringsparameteren skal gi en oversikt over andelen saker som blir behandlet innen 
fristen på tolv dager. 
 

 
Oppdrag 5: Veiledning og informasjon rettet mot fagmiljøer 
Barnesakkyndig kommisjon skal ha en aktiv og veiledende rolle om virksomhetens 
aktiviteter og erfaringer. Barnesakkyndig kommisjon skal gi informasjon om hvilke 
aktiviteter som er gjort for å gi og innhente kunnskap i fagmiljøer. 
 
Rapportering: 2. tertialrapport og årsrapport 
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4.2. Barnevernets tvisteløsningsnemnd 

SRF er sekretariat for Barnevernets tvisteløsningsnemnd og disponerer midlene bevilget 
fra budsjettet til BFD til dette.  
 
Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser 
ved uenighet mellom stat og kommune om utgiftsfordeling i barnevernssaker.  
 

4.3. Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 

Departementet har delegert til SRF å forvalte tilskuddsordningen for spesielle 
rettshjelptiltak, kap. 470 Fri rettshjelp, post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. 
Tilskuddsordningen skal forvaltes i tråd med bestemmelser om økonomistyring i staten, 
kapittel 6. I 2021 er bevilgningen på posten på 59,81 mill. kroner.  
 

4.4. Bobehandling 

Departementet har delegert til SRF å forvalte JDs særskilte garantiordning til videre 
bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Det vises til 
rundskriv G 10/2005.  
 
I 2021 er bevilgningen på kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter på 8,027 
mill. kroner.  

5. Styring og kontroll i SRF 

5.1. Intern styring 

Som det fremgår av hovedinstruks til SRF legger departementet til grunn at SRF har 
tilfredsstillende intern kontroll. God intern styring innebærer at eventuelle vesentlige avvik 
forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning. Det skal i årsrapportens 
kapittel IV redegjøres for styring og kontroll hos SRF. Departementet ber om at 
årsrapportens kapittel IV inneholder informasjon om blant annet følgende: 

- Overordnet redegjørelse og vurdering av den interne kontrollen i virksomheten.  
- Eventuell nærmere omtale av vesentlige forhold ved virksomhetens interne kontroll  
- Virksomhetens vurdering av hvor det finnes utfordringer i den interne kontrollen 

som departementet bør være kjent med 
- Omtale av konkrete svakheter som er avdekket, hvilke tiltak som eventuelt er satt i 

verk og effekten av tiltakene. 
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5.2. Digitalisering 

Departementet vil understreke SRFs selvstendige ansvar for å identifisere, utrede og 
gjennomføre digitaliseringstiltak som effektiviserer driften og gir bedre tjenester til 
brukere og samfunn. Dette gjelder internt i virksomheten, mellom virksomheter i 
justissektoren samt på tvers av sektorer. 
 
Det er i tillegg et mål for regjeringen at antall ansatte i sentralforvaltningen skal reduseres. 
Departementet forutsetter at SRF bidrar til måloppnåelse, blant annet gjennom nevnte 
digitalisering.  
 
Departementet vil følge opp SRFs arbeid med ovennevnte gjennom styringsdialogen. 
 

5.3. Særskilt om forebyggende sikkerhet 

SRF skal i årsrapporten for 2021 redegjøre for arbeidet med forbedring av sikkerheten i 
virksomheten. Videre skal det rapporteres på hvordan arbeidet er integrert i den interne 
virksomhetsstyringen. 
 

5.4. Særskilt om bygge- og leiekontrakter 

I Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i kongelig 
resolusjon den 13. januar 2017, gis det en samlet oversikt over ansvarsforhold, fullmakter 
og kravene til saksbehandling ved lokalanskaffelser. 
 

5.5. Vurdere overgang til periodisert regnskap (SRS) 

I følge Finansdepartementet er det ønskelig og forventet at alle statlige virksomheter med 
noen grad av kompleksitet i sin virksomhet innfører periodiseringsprinsippet i sine 
internregnskaper. For enkelte virksomheter kan det være særskilte grunner til at det ev. 
gis unntak for innføring av SRS.  
 
OPPDRAG 6: SRF skal redegjøre for sine planer om eventuell overgang til 
periodisert regnskap (SRS) 
Departementet ber SRF redegjøre for sine planer for videre utvikling av sine interne 
regnskaper. Det vises til Finansdepartementets vurdering av om statlige regn-
skapsstandarder (SRS) bør gjøres obligatorisk for statlige virksomheter. SRF skal utrede 
og dokumenterer kost/nytte-forholdet ved en innføring av de aktuelle 
regnskapsstandardene, og legge frem sin utredning og anbefaling knyttet til innføring for 
departementet. 
 
Frist: 2. tertialrapport 
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5.6. Saker fra Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen 

Merknader fra Riksrevisjonen skal ha høy prioritet. SRF skal utvikle en konkret plan for 
oppfølging av eventuelle feil og mangler som er pekt på av Riksrevisjonen. 
Oppfølgingsplanen skal være tema i styringsdialogen og omtales i årsrapporten. SRF har 
fulgt opp og skal arbeide med å lukke avvik i Riksrevisjonens rapport om 
vergemålsreformen.  
 
Rapportering 
SRF skal i 2. tertialrapport redegjøre for hvordan Riksrevisjonens merknader følges opp.   

6. Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen  

6.1. Inkluderingsdugnaden 

JD understreker behovet for at virksomhetene i justissektoren prioriterer arbeidet med å 
følge opp inkluderingsdugnaden, og vil følge dette opp i styringsdialogen i 2021. Det vises i 
denne forbindelse til departementets bestilling av 21. oktober 2020 vedrørende utarbei-
delse av en handlingsplan for virksomhetens oppfølging. 
 
SRF skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens in-
kluderingsdugnad. SRF skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet 
har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale 
utfordringer og vellykkede tiltak. Har SRF hatt nytilsettinger i faste eller midlertidige stil-
linger i 2021, skal det i årsrapporten rapporteres på antall med nedsatt funksjonsevne eller 
hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger totalt. SRF skal 
rapportere i tråd med veiledningen.  
 

6.2. Oppfølging av FNs bærekraftsmål 

Norge har sluttet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Nærmere 
informasjon finnes på regjeringen.no. Justissektoren gir gjennom sin oppgaveløsning 
relevante bidrag til bærekraftsarbeidet som bør synliggjøres i årsrapportene fra 
virksomhetene. 
 
SRF skal i årsrapporten for 2021 redegjøre for hvordan SRF gjennom relevante aktiviteter 
bidrar i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål. 
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7. Styringsdialog og rapportering i 2021 

7.1. Rapportering i 2021 

Styringsdialogen mellom SRF og JD skal være innrettet etter risiko- og vesentlighet. Jf. 
omtale i punkt 1 og 5 legger departementet til grunn at risikoperspektivet integreres i 
virksomhetens rapportering.  
 

7.2. Årsrapport 

SRFs årsrapport for 2021 utgjør en del av grunnlaget for Justis- og 
beredskapsdepartementets rapportering til Stortinget om oppnådde resultater for 
budsjettåret 2021. SRFs årsrapport for 2021 danner også grunnlag for Barne- og 
familiedepartementets eventuelle rapportering til Stortinget om oppnådde resultater i 
Barnesakkyndig kommisjon og Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Årsrapporten skal 
oversendes JD med kopi til BFD innen 15. mars 2022 og skal følge kravene i bestemmelser 
om økonomistyring i staten punkt 1.6.1. Det vises for øvrig til DFØs veileder for 
årsrapportering på DFØs nettsider. 
 
JD ønsker å styrke arbeidet med den langsiktige utviklingen og styringen i justissektoren. 
SRF skal, i forkant av årsrapporteringen, gjøre en overordnet, strategisk vurdering av 
risiko og mulighetsrom knyttet til samfunnsoppdraget i et femårig perspektiv. Vurderingen 
skal danne grunnlag for årsrapportens kapittel 5. 
 

7.3. Styringskalender for 2021 

Det vises til vedlegg 1 for oversikt over rapporteringstidspunkter.  
 
Beskrivelse Dato 
Etatsstyringsmøte årsrapport 2020 14. april, kl. 10.00 – 12.00 
Etatsstyringsmøte 2. tertialrapport 28. oktober, kl. 10.00 – 12.00 

 
BFD vil invitere SRF og Barnesakkyndig kommisjon til to rapporteringsmøter i året. 
Hovedtema på møtene vil være henholdsvis årsrapport og 2. tertialrapport. BFD kommer 
tilbake til tidspunkt for møtene.   
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8. Budsjettrammen og fullmakter for 2021 

8.1. Budsjettrammen  

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 18. desember 2020 stilles følgende midler til 
disposisjon for SRF i 2021: 

 
 

 
Følgende endringer/nye tiltak er innarbeidet i budsjettrammen til SRF for 2021: 
 

- Bevilgningen er økt med 1,9 mill. kroner til håndtering av NAV-sakene. 
 
Følgende fullmakter delegeres SRF, jf. Stortingets budsjettvedtak: 

- Justis- og beredskapsdepartementet er gitt fullmakt til å overskride bevilgningen 
over kap. 473, post 01 mot tilsvarende merinntekter over kap. 3473, post 01, jf. 
Innst. 6 S (2020–2021). Denne fullmakten delegeres til SRF.   

- Justis- og beredskapsdepartementet er gitt fullmakt til å nettoføre som 
utgiftsreduksjon på kap. 473, post 01 inntektene fra å avholde kurs og konferanser i 
regi av Konkursrådet samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet, jf. Innst. 6 S 
(2020–2021). Denne fullmakten delegeres til SRF.   

 

Kap. 469   (i 1 000 kroner) 
Post 01 Driftsutgifter 260 556 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 114 966                                      

Sum kap. 469     375 522 
   

Kap. 473   (i 1 000 kroner) 
Post 01 Driftsutgifter   79 158 
Post 70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 324 562                                      

Sum kap. 473      403 720 
   
Kap. 3473   (i 1 000 kroner) 
Post 01 Diverse inntekter 5 
Sum kap. 3473  5 
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8.2. Bevilgningsvedtak og tildeling Barnesakkyndig kommisjon og 
Barnevernets tvisteløsningsnemnd 

Kapittel 854                                                                                          Beløp i 1 000 kr 
Post 21 Spesielle driftsmidler      200  
Post 22 Barnesakkyndig kommisjon   7 516 

 
Barne- og familiedepartementet stiller med dette ovennevnte bevilgning til disposisjon for 
SRF til drift av Barnesakkyndig kommisjon og Barnevernets tvisteløsningsnemnd, jf. § 7 i 
økonomireglementet. 
 

8.3. Tildeling over andre budsjettkapitler   

Kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m, post 01 Driftsutgifter  
Departementet tildeler SRF fullmakt til å regnskapsføre driftsutgifter i forbindelse med 
utgifter til Den rettsmedisinske kommisjon på kap. 466, post 01. Samlet bevilgning på 
posten er 1 223,786 mill. kroner. SRF er én av flere aktører som benytter denne posten.   
  
Kap. 470 Fri rettshjelp, post 01 Driftsutgifter  
Departementet tildeler SRF fullmakt til å regnskapsføre utgifter til fri rettshjelp på kap. 470, 
post 01. Samlet bevilgning på post 01 er 607,942 mill. kroner. Statsforvalterne er noen av 
aktørene som benytter denne posten.  
  
Kap. 471 Statens erstatningsansvar 
Post 71 Erstatningsansvar  
Departementet tildeler SRF fullmakt til å regnskapsføre utgifter på kap 471, post 71 Statens 
erstatningsansvar. Kap. 471, post 71 benyttes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik 
om å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede 
erstatningsrettslige regler. Kap. 471, post 71 kan også benyttes til dekning av en motparts 
sakskostnader og til å dekke forsinkelsesrenter som påløper frem til en måned etter at en 
dom ble rettskraftig. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke regnskapsføres 
på posten. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, skal 
erstatningsutbetalingene heller ikke regnskapsføres på kap. 471, post 71. SRF har ikke 
myndighet til å frafalle foreldelsesinnsigelser, men har myndighet til å avslå krav om frafall 
av foreldelsesinnsigelse. Det innebærer at i saker der det er klart at staten ikke bør frafalle 
foreldelsesinnsigelsen, bør SRF avslå kravet uten å løfte saken til departementet. I saker 
der SRF er i tvil om hvorvidt foreldelsesinnsigelsen bør frafalles eller anbefaler at den 
frafalles, skal saken løftes til departementet som treffer avgjørelse. Ved regnskapsføring av 
utgifter på kap. 471, post 71 og vurderinger om avslag på krav om frafall av 
foreldelsesinnsigelse bes virksomheten følge retningslinjene gitt i rundskriv G-01/2017 
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Erstatningskrav mot staten – Belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av 
foreldelsesinnsigelse. 
  
Samlet bevilgning på post 71 er på 116,762 mill. kroner i 2021. SRF er én av flere aktører 
som benytter denne posten.    
 
Post 72 Erstatning i anledning strafforfølgning 
SRF behandler krav om erstatning etter strafforfølging. Departementet tildeler SRF 
fullmakt til å regnskapsføre utgifter for å dekke erstatning i forbindelse med strafforfølging 
etter straffeprosessloven kapittel 31.    
 
Andre aktører benytter også post 72 Erstatning i anledning strafforfølging. (Kap.471) 
 
Samlet bevilgning på post 72 er på 65,428 mill. kroner i 2021. 
 
Post 73 Stortingets rettferdsvederlagsordning 
SRF er sekretariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Enkeltpersoner som har 
kommet særlig uheldig ut i møte med det offentlige sammenliknet med andre på samme 
tid, kan søke om kompensasjon etter skjønn. Dette er Stortingets egen ordning. 
Departementet tildeler SRF fullmakt til å regnskapsføre utgifter på kap. 471, post 73. 
 
Samlet bevilgning på post 73 er på 23,704 mill. kroner i 2021.  
 

9. Vedlegg 

Vedlegg 1 Oversikt over rapporteringsfrister i 2021 
Vedlegg 2 Fullmakter 
Vedlegg 3 Rapportering på likestilling 



Statens sivilrettsforvaltning  Vedlegg 1 

Oversikt over frister for rapportering og møter i 2021 

 

Måned Rapportering Tidspunkt/frist 

Første halvår 

Januar Frist rapportering til statsregnskapet 29. januar 
Februar Forslag til budsjettendringer og større omprioriteringer 1. 

halvår 2021 (revidert nasjonalbudsjett) 
15. februar* 

Mars Innspill anslagsendringer 2021 revidert nasjonalbudsjett 2. mars* 
 Årsrapport for 2020 med årsregnskap 15. mars 
April Årsmelding vergemål  1. april 
 Etatsstyringsmøte (JD) kl. 10.00 til 12.00 14. april  
 Etatsstyringsmøte med statsforvalter – det vises til 

Styringsportalen for fylkesmannen 2021 for dato 
 

Mai Innspill til rammefordelingsforslaget 2022/  April** 
 Anslagsendringer statsbudsjettet 2022 Mai** 
Juni   

Andre halvår 

September Forslag til budsjettendringer og større omprioriteringer i 2. 
halvår 2021 (nysaldering) + anslagsendringer statsbudsjettet 
2021 

15. september* 

   
Oktober 2. tertial rapport  1. oktober 
 Innspill fra virksomhetene satsningsforslag og budsjettiltak 

2023 
Ultimo 
oktober** 

 Etatsstyringsmøte (SRF) kl. 10.00 til 12.00 28. oktober 
Desember Anslagsendringer statsbudsjettet 2023 Desember** 
 Tildelingsbrev 2022 31. desember* 

*Tar forbehold om endringer. 

**Dato sendes ut i eget brev. 

 

 

https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2021/


BUDSJETTFULLMAKTER FOR 2021 – STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 
(SRF) 
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 10. januar 2020 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 SRF 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 SRF 
 
- 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 SRF 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 - 
reglementet. SRF sender søknad til Justis- og beredskapsdepartementet i 
forbindelse med regnskapsrapporten per 31. desember. 



  
  Vedlegg 3 

Rapportering på likestilling per 31. desember 2020  

År Antall 
ansatte 

Kjønnsbalanse 
(pst.)  

Kvinners 
lønn i pst. 
av menns 
lønn 

Deltid (pst.) Midlertidige 
stillinger 
(pst.)  

Legemeldt 
fravær (pst.) 

    M K   M K M K M K 

2017           

2018           

2019           

2020           

 

Virksomheten skal beskrive utviklingen i de ulike kolonnene.   
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