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Statsbudsjettet 2018 – Supplerende tildelingsbrev til Domstoladministrasjonen
Vi viser til tildelingsbrev av 10. januar 2018. Vi viser videre til Prop. 85 S (2017-2018)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018, jf. Innst. 400 S (20172018). Det gjøres følgende endringer i tildelingsbrevet til Domstoladministrasjonen for
2018:
Budsjettrammer
Kap 61 Høyesterett, post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på kap. 61 Høyesterett, post 01, Driftsutgifter økes med 1 400 000 kroner,
fra 109 750 000 kroner til 111 150 000. Dette er knyttet til lønnsjusteringer for
dommere.
Kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter øker med 26 400 000
kroner, fra 2 451 320 000 kroner til 2 477 720 000 kroner, hvor 2 900 000 kroner er
knyttet til etablering av ny utrederenhet i Borgarting lagmannsrett. De resterende
midlene er knyttet til lønnsjusteringer for dommere.
Det holdes i 2018 tilbake 11,1 mill. kroner i forbindelse med arbeid med
tinghusprosjekter, mot opprinnelig 8,1 mill. kroner, jf. tildelingsbrev av 10.01.18 (se
nærmere omtale av bevilgninger og utgifter til tinghusprosjektene nedenfor). Ny
utgiftsramme på kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter blir dermed 2 466 620 000
kroner.
Det vises for ordens skyld til punkt 9.1 og tabell for kap. 410 i opprinnelig tildelingsbrev
av 10.01.18. I brevet oppga departementet feil beløp. Riktig beløp skulle vært
2 443 220 000 kroner, jf. omtale i tildelingsbrevet vedrørende tilbakeholdte midler i
forbindelse med tinghusprosjekter.
Tilbakeholdte midler i forbindelse med byggeprosjekter
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Bergen tinghus
Departementet har holdt tilbake 6 000 000 kroner til forprosjektering av ny
tinghusløsning i Bergen, jf. omtale i tildelingsbrev av 10. januar 2018. Ettersom det p.t.
ikke foreligger et vedtak om å igangsette forprosjekt for Bergen tinghus er bevilgningen
på 6 mill. kroner ikke overført til kap. 2445 Statsbygg, post 30 Prosjektering av bygg
(som omtalt i opprinnelig tildelingsbrev). Departementet har nå blitt enige med
Statsbygg om at Statsbyggs utgifter ifm. KS1 trinn 2 skal faktureres for inneværende
budsjettår og ikke etterbetales som en del av forprosjekteringen av Bergen tinghus (som
opprinnelig forutsatt). Statsbyggs utgifter på 1 mill. kroner (inkl. mva.) ifm. KS1 trinn 2
planlegges derfor utgiftsført på kap. 410, post 01 i 2018, som en del av de tilbakeholdte
midler til igangsetting av forprosjekt.
Departementet holdt i opprinnelig tildelingsbrev av 10. januar 2018 tilbake 2 mill.
kroner til konsulentoppdrag (omfatter ikke Statsbyggs utgifter eller ekstern
kvalitetssikring) i forbindelse med KS1 trinn 2 for Bergen tinghus. Departementet anslår
nå at utgiftene til konsulenttjenester, inkl. ekstern kvalitetssikring vil komme på oppad
til 3 mill. kroner i 2018.
Det holdes dermed tilbake til sammen 9 mill. kroner i forbindelse med arbeid med
Bergen tinghus i 2018. Det vises i denne sammenheng til bevilgninger på hhv. 6 mill.
kroner til igangsetting av forprosjekt for Bergen tinghus og ytterligere 3 mill. kroner til
videre arbeid med pågående tinghusprosjekter, jf. omtale i Prop 1 S (2017-2018).
Drammen tinghus
Departementet holdt i første omgang tilbake inntil 0,1 mill. kroner til Statsbyggs
tilleggsutredning for Drammen tinghus, jf. tildelingsbrev av 10.01.18. Departementet
skulle komme tilbake til spørsmålet om ytterligere utgifter til arbeid med Drammen
tinghus og ev. en overføring av utgifter til kap. 2445, post 30 i forbindelse med
forprosjektering. Ettersom det p.t. ikke foreligger et vedtak om å igangsette forprosjekt
for Drammen tinghus er det ikke gjennomført en overføring til kap. 2445 Statsbygg, post
30 Prosjektering av bygg.
Departementet har nå blitt enige med Statsbygg om at Statsbyggs utgifter ifm.
avklaringsfasen skal faktureres for inneværende budsjettår. Utgiftene vil komme på
totalt 2 mill. kroner (inkl. mva.). Utgiftene skal sees i sammenheng med bevilgning til
forprosjektering og utredning på totalt 12,8 mill. kroner, jf. omtale i Innst. 6 S (20162017). Det vises i denne sammenheng til følgende flertallsmerknad i Innst. 6 S (20162017): «Dette flertallet legger til grunn at nødvendige utredninger dekkes innenfor
rammen av forprosjektet som har en totalramme på 12,8 mill. kroner.»
Samlet anslås utgiftene til arbeid med Drammen tinghus til 2,1 mill. kroner i 2018.
Oppsummering
Samlet holdes det dermed tilbake 11,1 mill. kroner på kap. 410, post 01 i 2018, slik at
samlet bevilgning på kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter blir 2 466 620 000
kroner, jf. omtale ovenfor.
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Rapportering på bruk av bevilgninger til tinghusprosjektene
Følgende bevilgninger er gitt til arbeidet med nye tinghusløsninger i Bergen, Drammen
og Stavanger (ikke prisjustert):
-

KVU Bergen tinghus: 7 mill. kroner, jf. omtale i Prop. 1 S (2014-2015) og Prop. 1 S
(2015-2016)
KVU Stavanger tinghus: 7 mill. kroner, jf. omtale i Prop. 1 S (2014-2015) og Prop.
1 S (2015-2016)
Utredninger og forprosjekt Drammen tinghus: 12,8 mill. kroner, jf. omtale i Innst
400 S (2015-2016), Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 6 S (2016-2017).
Igangsetting av forprosjekt Bergen tinghus: 6 mill. kroner, jf. omtale i Prop 1 S
(2017-2018)
Arbeid med tinghusprosjekter i 2018: 3 mill. kroner, jf. omtale i Prop 1 S (20172018)

Det bes om at DA oversender en oversikt over brukt bevilgning og ubrukt/overførte
midler til ovenfor nevnte tiltak innen fredag 24. august 2018.
Øvrige føringer
Særskilte merinntektsfullmakter
Merinntektsfullmakten til å overskridelse bevilgningen under kap. 410, post 01 mot
merinntekter under kap. 3410, gjelder for både for post 02 og 03. I tildelingsbrevet er
imidlertid bare merinntekter under post 03 delegert. Domstolsadministrasjonen gis med
dette merinntektsfullmakt til å overskridelse bevilgningen under kap. 410, post 01 mot
merinntekter under kap. 3410, post 02 og 03.
Ny likestillings- og diskrimineringslov
Det vises til punkt 5.8 i tildelingsbrevet vedrørende ny likestillings- og
diskrimineringslov. I tildelingsbrevet skriver departementet at det ikke lenger er pålegg
om å rapportere på likestilling. Gjennom en lovendring videreføres imidlertid
redegjørelsesplikten på likestilling i 2018.
Lovendringen innebærer at Domstoladministrasjonen fortsatt skal redegjøre for faktisk
tilstand når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. Domstoladministrasjonen skal
også rapportere på planlagte og iverksatte likestillingstiltak for å fremme lovens formål
om likestilling uavhengig av kjønn.
Domstoladministrasjonen skal dessuten redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt
og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk.
Fellesføringer fra regjeringen
Domstoladministrasjonen skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens
inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte
på å nå målene for dugnaden.
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Domstoladministrasjonen skal i årsrapporten redegjøre for hvordan
Domstolsadministrasjonens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet
og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.
Har Domstoladministrasjonen hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen
som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Det er
ønskelig at Domstoladministrasjonen starter å måle fra 01. juli 2018. Har
Domstoladministrasjonen færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen
ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse
virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet
rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot
målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært
utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for
dugnaden.
Domstoladministrasjonen må videre sørge for at mottar et disponeringsrundskriv som
tar hensyn til de overnevnte fellesføringene.
Regnskapsprinsipp og forklaringer til statsregnskapet
Domstoladministrasjonen rapporterer til statsregnskapet etter kontantprinsippet.
Domstoladministrasjonen avlegger virksomhetsregnskapet etter SRS, jf. bestemmelsene
pkt. 3.4.1.
Nettobudsjettering ved utskiftning av utstyr (§ 3, 4. ledd, 2. punktum)
Hovedregelen er at alle utgifter og inntekter føres brutto i budsjett og
bevilgningsregnskap, jf. bevilgningsreglementet. Det er imidlertid gitt unntak som
tillater nettoføring i forbindelse med utskifting av utstyr.
Med dette gis Domstoladministrasjonen fullmakt til nettoføring ved utskifting av utstyr
på følgende vilkår:





Inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter og post
21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle
posten.
Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftinger som er ledd i en rutinemessig
fornyelse av utstyr. I praksis vil dette gjelde inntekter fra salg av utstyr som er av
en slik art at det ved anskaffelsen skal dekkes under post 01 Driftsutgifter.
Inntekter fra salg av utstyr som etter sin art skal dekkes under post 45 Større
utstyrsanskaffelser og vedlikehold, må bruttoføres på vanlig måte.
Salgsinntektene skal bokføres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard
kontoplan (jf. Finansdepartementets rundskriv R-102) og rapporteres til
bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter eller post 21 Spesielle
driftsutgifter (jf. Finansdepartementets rundskriv R-101). Føringen må gjøres
slik at det er mulig å kontrollere at grensen på 5 prosent ikke overskrides.

Overskridelse av driftsbevilgningen mot refusjon eller merinntekt (§ 11, 4. ledd, nr.1)
Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 5 annet ledd første setning er at det ikke er
adgang til å overskride utgiftsbevilgninger. Bevilgningsreglementet § 11, 4. ledd nr. 1
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inneholder imidlertid et unntak ved at Kongen kan gi bestemmelser om overskridelse av
driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter.
Domstolsadministrasjonen gis fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot
tilsvarende merinntekter på følgende vilkår:
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Postene 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter kan overskrides med inntil
2 prosent av bevilgningen mot tilsvarende merinntekter. De aktuelle utgifts- og
inntektspostene må høre under utgifts- og inntektskapitler som gjelder samme
virksomhet. Virksomhetens merinntekter skal rapporteres som utgiftsreduksjon
(kreditpostering) på relevant utgiftspost.
Merinntekt og merutgift må beregnes i forhold til den samlede bevilgningen på
hver av postene. Overskridelsen må minimum dekkes av merinntekter som
rapporteres til bevilgningsregnskapet i samme budsjettår.
Merinntekten må være et resultat av økt aktivitet i forhold til
budsjettforutsetningene for vedkommende år.
Den inntektsbringende aktiviteten må ligge innenfor det som er
Domstolsadministrasjonens mål, oppgaver og rammevilkår.
Den inntektsfinansierte aktiviteten må ikke binde opp et høyere aktivitetsnivå
enn det som dekkes av utgiftsbevilgningen dersom merinntektene faller bort.



Departementene kan for det enkelte budsjettår søke Finansdepartementet om
spesielle fullmakter for enkelte driftsbevilgninger under postene 01 og 21 til å
overskride utover 2 prosent av bevilgningen under de aktuelle postene mot
tilsvarende merinntekt. Eventuell anmodning om dette fra
Domstoladministrasjonen rettes til Departementet.

Med hilsen

Fredrik Bøckman Finstad
konstituert ekspedisjonssjef
Sven Olav Gunnerud
avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen
Vedlegg: Rundskriv nr. H/3-18
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