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1. INNLEDNING 

I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og styringssignaler for Finanstil-

synets virksomhet i 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017), Innst. 3 S (2016–2017) og Innst. 5 S 

(2016–2017). 

 

2. SAMFUNNSOPPDRAG 

Hovedmålet for Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. 

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, pensjonskasser, 

verdipapirforetak, sentrale motparter, eiendomsmeglere, regnskapsførere og revisorer.   

 

Finanstilsynets virksomhet er regulert i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med fi-

nansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) og i de ulike særlovene for områdene under tilsyn.  
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Finanstilsynet har utdypet hovedmålet i en overordnet strategi. Gjeldende strategi for 2015–

2018 ble vedtatt av Finanstilsynets styre 15. desember 2014.   

 

3. SÆRSKILTE UTFORDRINGER 

Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2016–2017) angitt hvilke oppgaver Finanstilsynet skal 

prioritere i 2017. Det vises til s. 52 flg. i Prop. 1 S (2016–2017). På bakgrunn av dette og om-

talen under punkt 2 ovenfor ber departementet om at følgende regelverks- og tilsynsoppgaver 

prioriteres i 2017: 

 

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder 

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder er hovedmålene for Finanstilsynet. Finanstil-

synet må til enhver tid og innenfor gjeldende budsjettramme, prioritere oppgaver som bidrar 

til å nå disse hovedmålene. 

 

For å støtte opp under den finansielle stabiliteten skal Finanstilsynet i 2017 blant annet peke 

på utviklingstrekk i økonomi, markeder og foretak som kan true den finansielle stabiliteten og 

rapportere jevnlig om utviklingen til allmenheten og til Finansdepartementet. Stedlige og do-

kumentbaserte tilsyn med foretakene som også fører til konkrete tilbakemeldinger til foreta-

kene, er viktige virkemidler for å nå hovedmålene. 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. 

 

Finanstilsynet skal prioritere foretak og områder som har størst innvirkning på finansiell stabi-

litet og velfungerende markeder. I tillegg til tilsynet med de enkelte finansforetakene skal 

Finanstilsynet legge vekt på makrobasert tilsyn og makroøkonomisk overvåkning, samt at det 

er tilstrekkelig konkurranse i finansmarkedet. 

 

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

handel, fører til en urettmessig og uønsket fordeling av samfunnets ressurser. Arbeidet med å 

redusere omfanget av økonomisk kriminalitet bidrar også til mer velfungerende markeder. 

Sakene er ofte komplekse, og det er derfor viktig at Finanstilsynet har en analytisk og risiko-

basert tilnærming til hvordan arbeidet med bekjempelse av ulike former for økonomisk krimi-

nalitet innrettes. Finanstilsynet må med jevne mellomrom vurdere behovet for nye organisato-

riske, metodiske og teknologiske tiltak, samt vurdere om regelverket kan forbedres eller bør 

endres, for å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. 

 

4. MÅL FOR 2017 

Følgende oppgaver er sentrale for Finanstilsynet i 2017:  

 

I. Bank og finans 

- forberede og gjennomføre nasjonale regler som så langt det passer, svarer til resten av 

CRD IV/CRR-regelverket for banker og andre kredittinstitusjoner  

- gjennomgå IRB-bankenes modeller og følge opp likviditetsstyringen i finansinstitusjo-

nene  
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- vurdere soliditeten, risikoen og risikohåndteringen i foretakene gjennom stedlige og 

dokumentbaserte tilsyn med vekt på de foretakene og områdene som har mest å si for 

finansiell stabilitet og velfungerende markeder  

- innføre EØS-baserte krav til blant annet foretakenes planer for å håndtere kriser og for å 

kunne avvikle virksomheter 

 

II. Forsikring og pensjon 

- vurdere soliditeten og reservene i livsforsikringsforetak og pensjonskasser 

- følge opp foretakenes tilpasning til nytt soliditetsregelverk, herunder foretakenes rap-

portering iht. soliditetsregelverket (Solvens II) 

- følge opp innføringen av nye dødelighetstariffer 

- følge opp utviklingen i rammene for og tilbudet av pensjonsprodukter 

 

III. Verdipapirområdet    

- følge opp tilbudet av finansielle instrumenter som rettes mot forbrukere og bidra  til 

god markedsadferd 

- følge opp fondsvirksomhet, herunder føre tilsyn med forvaltere av alternative  in-

vesteringsfond og markedsføring av slike 

- bidra til pålitelig og tilstrekkelig informasjon fra utstederforetak 

 

IV. IT og system for betalingstjenester 

- følge opp den operasjonelle risikoen ved betalingssystemer, oppgjørssystemer og insti-

tusjonenes IKT-systemer, og ved eventuell utkontraktering av slike systemer 

 

V. Forbrukervern 

- legge vekt på at de som tilbyr finansielle tjenester og produkter, oppfyller kravene til 

god kunderådgivning  

 

VI. Revisorer  

- følge opp særskilt risiko på revisjonsområdet gjennom tematilsyn 

 

VII. Hvitvasking  

- aktivt bidra i arbeidet i regjeringens Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og 

terrorfinansiering, og i utarbeidelse av nasjonal risikoanalyse  

- fortsette arbeidet med å innrette tilsynsvirksomheten i tråd med FATFs tilrådinger og 

gjennom veiledning og tilsyn bidra til at de som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, et-

terlever sine plikter etter hvitvaskingsloven og forpliktelsene i forskrift 22. desember 

1999 nr. 1374 om sanksjoner mot Al-Qaida, forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sank-

sjoner mot Iran, forskrift 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner mot Nord-Korea 

og straffeprosessloven § 202 d 

 

VIII. Andre oppgaver 

Finanstilsynet skal i 2017 også legge vekt på: 

- rask og effektiv håndtering av alvorlige regelverksbrudd 

- følge opp internasjonalt samarbeid, og spesielt arbeidet innenfor EU/EØS og de nye 

finanstilsynsmyndighetene i EU 

- opplyse foretak under tilsyn om nye EØS-rettsakter som skal gjennomføres i norsk rett  

- følge opp eiendomsmeglingsforetaks konsesjonsvilkår, samt etterlevelsen av regler for 

eiendomsformidling, herunder klientmiddelbehandlingen  
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Budsjettrammen skal brukes i samsvar med strategien, oppgavene og prioriteringene som er 

angitt ovenfor.  

 

5. STYRING OG KONTROLL. 

5.1 Effektiv drift og organisasjonsutvikling 

Finanstilsynet skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produkti-

viteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt vir-

kemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen 

bruk av teknologi. I årsrapporten skal Finanstilsynet gjøre rede for iverksatte og planlagte 

effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeids-

prosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektivise-

ringsgevinster av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. 

 

Finanstilsynet skal i årsrapporten for 2017 gi en samlet vurdering av produktivitetsutvikling-

en, herunder redegjøre for produktivitetsfremmende tiltak. Arbeidet med å effektivisere og 

realisere gevinster, skal baseres på anerkjente metoder.  

 

Forvaltningen vil generelt måtte forvente seg stramme budsjetter fremover. Avbyråkratise-

rings- og effektiviseringsreformen som ble innført i 2015, er forutsatt å inngå som en fast del 

av budsjettarbeidet. Budsjettrammereduksjonene for den enkelte virksomhet må møtes med 

interne effektiviseringstiltak. En naturlig del av slike tiltak er å vurdere mulighetene for å flyt-

te ressurser fra ordinær drift til effektiviseringstiltak, herunder IKT-investeringer. Finanstilsy-

net skal ha en plan for slik gevinstrealisering.  

 

Én konsekvens av budsjettutsiktene fremover, er også at større utviklings- og effektiviserings-

tiltak som krever investeringer, i større grad må planlegges finansiert med interne omdispone-

ringer. I særlig grad gjelder dette tiltak som primært gir gevinster for virksomheten selv. For 

tiltak som får øremerkede bevilgninger, kan gevinster ikke påregnes beholdt fullt ut.  

 

Vi minner om at investeringer også kan dekkes ved overskridelse av etatens driftsbudsjett mot 

innsparinger de påfølgende fem år, jf. R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. 

Det er også mulig å få dekket inntil 50 pst. av interne investeringsutgifter gjennom «Medfi-

nansieringsordningen for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter», som administreres 

av Difi.    

 

   

5.2 Bemanning og personalforvaltning 

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

gaver, 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 punkt 

2.4. Etablert internkontroll skal dokumenteres.  
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Finanstilsynet skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i etatens 

internkontroll og hvilke forbedringstiltak som eventuelt er iverksatt. Finanstilsynets overord-

nede risikovurdering skal sendes departementet sammen med halvårsrapport og eventuelt års-

rapport. Risikovurderingen skal omfatte en samlet vurdering av operasjonelle risikoer i virk-

somheten.  

 

Finanstilsynet skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomireglementet § 4. 

Arbeid med strategiplaner og større utviklingstiltak i Finanstilsynet skal inneholde risikovur-

deringer. Høy risiko skal gjennom tiltak bringes ned til et akseptabelt nivå. 

 

Finanstilsynets overordnede risikovurdering skal sendes departementet sammen med årsrap-

porten. Risikovurderingen skal omfatte en samlet vurdering av operasjonelle risikoer. Videre 

skal det opplyses om vesentlige endringer i risiko for misligheter.  

 

Finanstilsynet bes umiddelbart orientere departementet om alvorlige hendelser, herunder hen-

delser med mulig politisk interesse, jf. Finansdepartementets brev av 17. november 2008. 

5.4 Sikkerhet og beredskap 

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

nansdepartementet. Departementet forventer derfor at alle virksomhetene kartlegger risiko og 

sårbarhet på egne ansvarsområder, har oppdaterte beredskapsplaner og deltar i eller selv gjen-

nomfører beredskapsøvelser. I årsrapporten for 2017 skal det redegjøres for sikkerhetstilstan-

den, sikkerhetsutfordringer, ev. sikkerhetstruende hendelser, gjennomførte aktiviteter på sik-

kerhets- og beredskapsområdet og status i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

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

skapsdepartementet. Bidrag til denne rapporteringen vil bli bestilt særskilt høsten 2017. 

5.5 Evalueringer og brukerundersøkelser 

Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om 

effektivitet, måloppnåelse og resultater, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 16. Som 

ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten 

mellom brukerne og forvaltningen. I 2017 skal Finanstilsynet kartlegge hvordan brukere opp-

lever virksomheten. Etaten velger selv metode for kartleggingen. På bakgrunn av kartlegging-

en skal etaten vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrap-

porten for 2017 skal etaten omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke 

tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt. 

 

Departementet anbefaler at eksterne evalueringer som ikke bør og kan unntas offentlighet, 

også publiseres på evalueringsportalen.no. 

5.6 Elektronisk forvaltning 

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-09/2016 av 25. no-

vember 2016 (digitaliseringsrundskrivet). Rundskrivet sammenstiller pålegg og anbefalinger 

vedrørende digitalisering i offentlig sektor.  I den grad Finanstilsynet vurderer det som hen-

siktsmessig i lys av sine overordnede oppgaver, skal virksomheten fortsette å gjøre sine data 

tilgjengelig i tråd med føringene i pkt. 1.4 i rundskrivet. Arbeidet med informasjonssikkerhet 
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må ivaretas godt i egen virksomhet og være i tråd med nasjonal strategi for informasjonssik-

kerhet, jf. pkt. 1.5 i rundskrivet.  Det vises også til finansieringsordningene som er omtalt i 

rundskrivets pkt. 4.2 og 4.3. 

5.7 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  

Departementet ber om at Finanstilsynet holder seg orientert om og følger opp saker på etatens 

område som er tatt opp av Riksrevisjonen. Finanstilsynet skal orientere departementet om 

saker av prinsipiell betydning. 

5.8 Høringsuttalelser fra Finanstilsynet 

Ved høringer der bare departementet er høringsinstans, vil en innhente uttalelser fra underlig-

gende etater etter behov. I en del tilfeller er én eller flere av Finansdepartementets etater angitt 

som høringsinstanser, samtidig med, eller uten at, departementet er høringsinstans. Departe-

mentet ber om at uttalelser i slike tilfeller gis direkte og med kopi til departementet minst ti 

dager før ordinær høringsfrist utløper. Sistnevnte gjelder også der etaten ubedt gir uttalelse. I 

saker som reiser prinsipielle spørsmål eller som i stor grad berører etaten, bør departementet 

konsulteres i god tid før høringsuttalelse avgis.   

 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide en årsrapport som beskriver tilsynets 

virksomhet i 2017. Årsrapporten for 2017 bes sendt til departementet senest 15. mars 2018. 

Årsrapporten bes også offentliggjort på Finanstilsynets nettsider. 

 

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

økonomistyring i staten pkt. 1.5.1, pkt. 2.3.3 med særlige tilpasninger, jf. Finanstilsynets brev 

14. januar 2014 og Finansdepartementets brev 17. desember 2014, og rundskriv R-115.   

 

På personalområdet skal det i årsrapporten angis: 

- Antall ansatte per 31.12.2016 og 31.12.2017 

- Antall årsverk per 31.12.2016 og 31.12.2017 

 - Sykefraværet i 2016 og i 2017  

- Alderssammensetningen i Finanstilsynet, gruppert etter hhv. < 29 år, 30–39 år,  40–

49 år, 50–59 år og > 60 år  

 

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

gjelder for Finanstilsynet og de utfordringer som tilsynet ventes å stå overfor de nærmeste 

årene. Sykefraværet skal alltid kommenteres og vurderes i forhold til måltall. Også kompetan-

sesituasjonen skal kommenteres særskilt.  

 

For Prop. 1 S er det lovbestemt at det skal rapporteres om likestilling og mangfold. Våren 

2017 vil bidrag til denne rapporteringen bli bestilt særskilt. 

 

Departementet viser til at årsrapporten avgis til departementet gjennom Finanstilsynets års-

rapport og i tillegg en egen kortrapport. I kortrapporten for 2017 bes Finanstilsynet om å leg-

ge vekt på å analysere sammenhengen mellom ressursbruk og resultater. Finanstilsynet bes 

legge vekt på å redegjøre for i hvilken grad foretakene under tilsyn etterlever regelverket og 

for saksbehandlingstiden for håndtering av eventuelle regelbrudd. I kortrapporten skal det 
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også redegjøres for risikostyring og herunder i hvilken grad det har inntruffet vesentlige ufor-

utsette hendelser eller at hendelser er blitt vesentlig mer alvorlige enn ventet, og hvordan dette 

eventuelt er håndtert.  

 

Departementet ønsker at volumet på rapporteringer fra etatene reduseres. Årsrapportene skal 

begrenses til de obligatoriske krav som følger av bestemmelsene om økonomistyring i staten 

og av R-115, og ellers til forhold som departementet eksplisitt har bedt om. Forslag til rap-

portdelen av budsjettproposisjonen bør begrenses til helt sentrale fakta og til føringer og for-

utsetninger som er meddelt Stortinget, mens det ellers kan henvises til de fullstendige, publi-

serte årsrapportene. 

 

Departementet ber om at Finanstilsynet utarbeider statusrapporter med en vurdering av etatens 

budsjettmessige situasjon per 1. april og 1. oktober 2017, som skal sendes departementet in-

nen henholdsvis 22. april og 14. oktober 2017. 

 

Departementet ber om at Finanstilsynet følger de retningslinjer som er angitt i departementets 

rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.  

 

Finanstilsynet skal hvert halvår rapportere til departementet om avgjørelser som Finanstilsy-

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

mentets brev til Finanstilsynet (daværende Kredittilsynet) 14. desember 1994 vedrørende rap-

porteringsrutiner, samt til departementets brev til Finanstilsynet (daværende Kredittilsynet) 

12. august 2008.  

 

Finanstilsynet skal i løpet av oktober 2017 oversende departementet statusrapport for gjen-

nomføring av virksomhetsplan for 2017. Rapportering er for øvrig omtalt i vedlagte styrings-

kalender for 2017. Dersom det skulle være behov for det, for eksempel pga. uforutsette hen-

delser eller hendelser som kan vekke særlig oppmerksomhet, legger departementet til grunn at 

Finanstilsynet straks tar kontakt med Finansdepartementet, uavhengig av fastsatte rapporte-

ringstidspunkter. Det vises ellers til departementets brev av 17. november 2008 om varsling 

av hendelser med mulig mediemessig 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 opplysninger 

og/eller vurderinger som er av en slik art at de kan ha markedsmessige konsekvenser dersom 

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

 

7. BUDSJETTTILDELING 

Budsjettvedtak 

For Finanstilsynet er følgende bevilgninger vedtatt for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017): 

 

Kap. 1602 Finanstilsynet 

                          (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Beløp 

01 

45 

Driftsutgifter 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

342 903 

19 000 
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  Sum 361 903 

 

Kap. 4602 Finanstilsynet 

                          (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse  Beløp 

03 Prospektkontrollgebyrer 10 370 

86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv. 500 

 Sum 10 870 

 

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet       

                                                                                                              (i 1 000 kr)  

Post Betegnelse Beløp 

70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene 357 500 

  Sum 357 500 

 

I departementets brev av 14. april og 7. oktober 2016 er det nærmere redegjort for bevilg-

ningsforslagene.  

 

Gebyrene for prospektkontroll må til enhver tid være godt tilpasset kostnadene ved denne 

kontrollen, og det må tilstrebes at en gebyrinntekt, så vidt praktisk mulig, mottas samme år 

som vedkommende kontroll er utført.  

 

Bestillingsfullmakt 

For 2017 er Finanstilsynet gitt fullmakt til å foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men 

slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 10 mill. kroner på 

kap. 1602, post 45. 

 

Budsjettmessige forutsetninger 

Finansdepartementet understreker Finanstilsynets ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 

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 utgif-

ter uten at det er budsjettmessig dekning. 

 

Tildeling 

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

departementet med dette meddele at Finanstilsynet tildeles og gis adgang til å disponere be-

vilgningene som er beskrevet i dette brevet. Departementet understreker at Finanstilsynet må 

prioritere strengt innenfor gitte rammer. 

 

Fullmakter 

I vedlegg 1 omtales først budsjettfullmakter som må gis eller delegeres for hvert 

budsjettår, 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 

enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales administrative fullmakter som er delegert til 

Finanstilsynet ved eget brev, jf. pkt. C. 
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Med hilsen 

 

 

Hans Henrik Scheel e.f. 

finansråd 

Geir Åvitsland 

ekspedisjonssjef 

 

 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen  
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Vedlegg 1 
 

Fullmakter 2017 

 

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 unn-

taksbestemmelsene fremgår av rundskriv R-110/2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreg-

lementet. Det vises også til Finansdepartementets veileder for statlig budsjettarbeid (R-0634 

B) som forklarer budsjettfullmaktene nærmere. (Alle rundskriv fra Finansdepartementet fin-

nes 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 Finansdepartementet 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 Fi-

nanstilsynet ved egne brev.  

  

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

Bestillingsfullmakt, jf. pkt. 7 i brevet her. 

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 depar-

tementet 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 følgende 

budsjettår på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.6. (Oppdatert versjon av R-110 ventes i 

januar 2017.) 

 

C.  Administrative fullmakter 

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

2013.  

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

tets brev av 21. mars 2000 gitt fullmakt til å behandle og avgjøre saker som gjelder beløp un-

der kroner 250 000. Øvrige vilkår fremgår av Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv 

G-03/2006.  

  



 

Side 11 

Vedlegg 2 

 

 

Styringskalender 2017 

Finanstilsynet 

 

  

Måned Aktivitet Dato 

Februar 

  

- Forklaringer til statsregnskapet mv.  

- Kvartalsmøte 

- Årsrapport for 2016 til FIN 

februar1 

Medio februar 

Innen 15.03.2017 

Mars - Innspill til budsjettrevisjonen våren 2017 

- Finanstilsynets virksomhetsplan for 2017 oversendes 

FIN 

- Møte. Ev. gjennomgang av personalområdet 

- Møte. Gjennomgang av årsrapporten for 2016                                                      

- Medarbeidersamtale mellom finansråden og Finans-

tilsynets direktør 

- Statusrapport om utøvelse av delegert myndighet  

Primo mars 

 

mars/april 

mars/april 

mars/april 

 

mars/april 

mars 

April - Utsendelse av foreløpige budsjettrammer 2017 for 

Finanstilsynet fra FIN etter regjeringens rammekonfe-

ranse 

- Statusrapport om budsjettsituasjonen per 01.04.2017 

fra Finanstilsynet  

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2016 

  

 

Uke 15 

 

april 

april 

Mai - Kvartalsmøte 

- Forslag til omtale i Prop. 1 S (2017–2018) til FIN 

(budsjett- og rapportdel) 

Medio mai 

 

11.05.2017  

September - Kvartalsmøte – månedsskiftet august/september  

Oktober - Regjeringen fremmer Prop. 1 S (2017–2018) for 

Stortinget 

- Innspill til nysalderingen av budsjettet for 2017 

- Statusrapport for gjennomføring av virksomhetsplan 

for 2016 oversendes FIN 

- Statusrapport om budsjettsituasjonen per 01.10.2017 

fra Finanstilsynet 

- Statusrapport om utøvelse av delegert myndighet 

 

Primo oktober 

Primo oktober 

 

Medio oktober 

 

oktober 

oktober 

November - Tekniske retningslinjer for arbeidet med statsbud-

sjettet for 2019 fra FIN (Budsjettskrivet for 2019)  

- Kvartalsmøte – månedsskiftet november/desember  

- Foreløpig tildelingsbrev for 2018 til Finanstilsynet 

- Forslag til budsjett for 2019 for Finanstilsynet til 

FIN 

 

 

Primo november 

 

Ultimo november 

Ultimo november 

Desember - Tildelingsbrev for 2018 til Finanstilsynet fra FIN Ultimo desember 

                                                 
1  Retningslinjer og endelige frister for forklaringer til statsregnskapet mv. er gitt i departementets brev av 23. 

november 2016. 
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