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1. Innledning 

Tildelingsbrevet skal sees i sammenheng med gjeldende Instruks for Mattilsynets økonomi- 

og virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen). Virksomhetsinstruksen angir 

virksomhetsledelsens myndighet og ansvar, og hvilke krav departementet stiller til systemer, 

rutiner og styringsprosesser i virksomheten, samt krav til rapportering.  

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten, og departementets 

oppfølging og styring av Mattilsynet er innrettet etter dette prinsippet. 

 

2. Mål og hovedprioriteringer 

Regjeringens mål for matpolitikken og prioriteringer for 2022 er omtalt i Prop. 1 S (2021–

2022) for LMD og  Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022). Mattilsynet skal støtte opp under målene 

og bidra til god måloppnåelse. Mattilsynet skal arbeide etter følgende mål:  

• sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann 

• fremme god helse hos planter, landdyr og fisk  

• fremme god dyrevelferd og respekt for dyr  

• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn  

• ivareta miljøvennlig produksjon 

Hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden skal ivaretas, herunder 

markedsadgang i utlandet. 

Regjeringen har videreført avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra tidligere år og 

forventer at Mattilsynet gjør tiltak for å bli mer effektive. Dette er innarbeidet i beløpet som er 

stilt til disposisjon.  

 

Tverrgående oppdrag i 2022 

KPMG gjennomførte i 2019 en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet. 

Granskingsrapporten var tydelig på at Mattilsynet ikke hadde gode nok systemer og rutiner 

for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Mye oppfølgingsarbeid er 

gjennomført, men Mattilsynet må fortsette arbeidet med forbedringstiltak for å heve 

forvaltningskvaliteten.  

Mattilsynet skal fortsette arbeidet med å forbedre klagesaksarbeidet for å sørge for en 

forsvarlig, effektiv og enhetlig saksbehandling. 

Mattilsynet skal gjennom økt satsing på digitalisering og deling av data etablere 

hensiktsmessige løsninger for Mattilsynets virksomhet.  

Mattilsynet skal utvikle løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen til Mattilsynets 

inspektører gjennom bruk av teknologi og tjenestedesign. Mattilsynet skal bygge løsninger 

for datafangst, datalagring og datadeling, som legger til rette for planlegging og 

gjennomføring av en enhetlig og målrettet risikobasert offentlig kontroll. Mattilsynet skal 



 

 

Side 3 
 

jobbe målrettet og tverrfaglig i samhandling med forbrukere, næring og andre offentlige 

aktører. I dette ligger også en oppfølging av arbeidet med offentlig-privat samarbeid som 

«OPS landbruk» og «OPS sjømat». 

Mattilsynet skal ta aktivt del i og prioritere områder med særlige norske interesser i 

regelverksarbeidet i EU som følger opp EUs Farm to Fork-strategi. 

Mattilsynet skal delta i arbeidet med gjennomføring av den nye åpenhetsforordningen i norsk 

rett og tilrettelegging som følge av de vedtatte endringene i EFSA i samarbeid med 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og være norsk representant i EFSAs styre 

(Management Board). 

Mattilsynet skal delta i arbeidet med å utrede hvilke forskrifter under matloven som skal 

gjøres gjeldende på Svalbard.   

Mattilsynet skal følge opp koronasituasjonen med nødvendige tiltak og avklaringer i 

samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Veterinærinstituttet. 

Mattilsynet skal jobbe med å få på plass en tilfredsstillende tilgangsstyring i tilsynssystemet 

MATS, med tilhørende database og servere.   
 

Særskilte oppdrag for 2022 under Mattilsynets hovedmål 

Sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann 

Mattilsynet skal i samsvar med kontrollregelverket påse at virksomhetene på matområdet 

følger regelverket for å sikre at mat som omsettes er trygg. På bakgrunn av saken med funn 

av salmonella i kjøtt som medførte sykdomsutbrudd i 2021, skal Mattilsynet fortsette arbeidet 

med å sikre at vilkårene for innførsel av ferskt kjøtt etterleves. 

Mattilsynet skal utarbeide praktisk rettet informasjon og veiledning om mottak, kontroll, 

bearbeiding og omsetning av viltkjøtt blant annet som følge av endring av 

animaliehygieneforskriften og opphør av viltkontrollsteder fra 1. juli 2022. Informasjon må 

gjøres kjent og tilgjengelig for næringsaktører og kommuner i god tid innen juli 2022.  

Mattilsynet skal fortsette arbeidet med utkast til nye nasjonale grenseverdier for innhold av 

vitaminer og mineraler i kosttilskudd med sikte på sluttføring i 2022.  

Mattilsynet skal være en tydelig aktør på drikkevannsområdet. Mattilsynet skal bruke 

nødvendige virkemidler overfor kommuner og vannverk som ikke etterlever regelverket. 

Endringer i drikkevannsforskriften som følge av endret drikkevannsdirektiv skal sendes på 

høring i 2022. Mattilsynet skal delta i arbeidet med å evaluere og oppdatere måldokumentet 

og gjennomføringsplanen for Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar etter 

Nasjonale mål for vann og helse, og bidra til at målene nås. Mattilsynet skal videre bidra i 

arbeidet med å gjennomgå rapportering på drikkevannsområdet som omtalt i Meld. St. 19 

(2018–2019) Folkehelsemeldinga. I tillegg til å føre tilsyn skal Mattilsynet følge opp relevante 

plansaker for å påse at drikkevannshensyn blir ivaretatt, og bidra i det pågående arbeidet 

med vannforvaltningsplaner for neste planperiode (2022–2027). 

Regjeringen vil legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til tang og 

tare og nye marine ressurser. I samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet 
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og annen kunnskapsstøtte skal Mattilsynet følge opp arbeidet med tang og tare som 

prioriterte arter ved å utvikle tilrettelagt regelverk og tilsyn.     

Som medlem i Kriseutvalget for atomberedskap, skal Mattilsynet bistå Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet med planlegging og gjennomføring av atomberedskapsøvelsen 

2022 (Arctic REIHN). Mattilsynet skal også planlegge for egen deltakelse i øvelsen.  

Fremme god helse hos planter, landdyr og fisk 

Mattilsynet skal utarbeide forslag til modernisering og forenkling av plantehelseregelverket. 

Mattilsynet skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra i arbeidet med urbant landbruk.  

Innen den sirkulære bioøkonomien har Norge særlige fortrinn for økt verdiskaping og 

ressursutnyttelse kombinert med reduserte klimagassutslipp. Sentralt for en mer sirkulær 

bioøkonomi er å utvikle løsninger og regelverk som gir trygg gjenbruk i mat- og fôrkjeden. 

Mattilsynet må påregne oppgaver knyttet til videre utvikling av den sirkulære bioøkonomien, 

særlig i forbindelse med utvikling av nye, bærekraftige fôrressurser, og oppfølging og 

utvikling av mat- og fôrregelverket i EU. 

Mattilsynet må følge opp arbeidet med å gjennomføre dyrehelseforordningen og 

underliggende rettsakter, samt utarbeide nasjonalt regelverk der det er nødvendig. 

Mattilsynet skal i 2022 fortsette oppfølgingen av ESA-inspeksjonen på fiskehelseområdet i 

mai 2019, der det ble gjort alvorlige funn. Eksisterende regelverk videreføres i stor grad i 

EUs nye dyrehelseforordning. Oppfølgingen må ses i sammenheng med både ny ILA-

strategi og gjennomføring av ny dyrehelseforordning. 

Regjeringen vil legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen på en forutsigbar, 

kontrollert og bærekraftig måte, og videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer, 

jf.  Meld. St. 16 (2014–2015). Mattilsynet skal bidra til dette ved å videreføre innsatsen med 

risikobasert kontroll av oppdrettsanlegg, særlig når det gjelder forsvarlig bekjempelse av 

lakselus og legemiddelbruk, samt forebygging og begrensning av listeførte sykdommer.  

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å følge opp rapporten "Havbruk til havs" 

(2019), som ble utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe. Mattilsynet skal bidra i 

dette arbeidet. 

Mattilsynet skal bidra i arbeidet med å utvikle en ny strategi mot antibiotikaresistens. 

Mattilsynet skal bidra til et sterkt tverrsektorielt internasjonalt samarbeid mot 

antibiotikaresistens med særlig vekt på restriktiv og fornuftig bruk. Mattilsynet skal følge opp 

arbeidet med å få nødvendig oversikt over forskrivning og bruk av antibiotika til dyr ved å 

bruke det veterinære legemiddelregisteret. 

Mattilsynet skal fortsatt prioritere håndteringen av skrantesjuke (CWD) i 2022. Mattilsynet og 

Miljødirektoratet skal innen sommeren 2022 levere en helhetlig faglig vurdering av den videre 

forvaltningen av villreinbestanden på Hardangervidda. Videre skal Mattilsynet i samarbeid 

med Miljødirektoratet fortsette arbeidet med reetablering av villrein i Nordfjella.  

Mattilsynet skal, i samarbeid med Miljødirektoratet, gjennomføre en underveisevaluering av 

Handlingsplan mot villsvin 2020–2024, og foreslå eventuelle nye og/eller forsterkede tiltak. 

Evalueringen skal overleveres til LMD innen 15. november 2022. 
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Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr 

Mattilsynets bevilgning er styrket for å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr på land og i 

vann. 

Mattilsynet skal fremme god dyrevelferd gjennom god rådgivning, hyppig kontroll og et 

målrettet samarbeid med  produksjonsnæringene. Arbeid for å fremme god dyrevelferd hos 

viltlevende landdyr skal også vektlegges. 

Mattilsynet skal i 2022 prioritere tilsyn med dyrehold og bedre arbeidet med informasjon og 

veiledning til dyreholdere, både for produksjonsdyr på land og i vann, samt sports- og 

familiedyr. Oppfølging av kronisk dårlige dyrehold og oppfølging av bekymringsmeldinger på 

en effektiv og målrettet måte, skal ha høy prioritet. 

Mattilsynet skal ha dialog med næringen om funn og oppfølging av obligatorisk 

dyrevelferdsprogram for svin (jf. forskrift av 10.06.2020). Mattilsynet skal sluttføre nasjonal 

tilsynskampanje i slaktegris- og smågrisproduksjonen.  

I saker som gjelder dyrevelferd på grunn av fare for rovviltangrep, skal Mattilsynet fortsatt 

bidra til oppfølging av rovviltforliket fra 2011 og Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur – 

Bestandsmål for ulv og ulvesone, gjennom tett samarbeid med miljøforvaltningen, 

landbruksforvaltningen og berørte parter. 

Mattilsynet skal samarbeide med politiet om dyrevelferdssaker som håndteres som 

straffesaker. Mattilsynet skal bidra i arbeidet mot vold i nære relasjoner, der kunnskap om 

sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er relevant.  

Mattilsynet skal delta i arbeidet med ny dyrevelferdsmelding.  

God fiskevelferd er viktig for å oppnå en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Mattilsynet 

skal utvikle en mer strategisk, enhetlig og risikobasert tilnærming for tilsyn med lus, 

fiskevelferd og dødelighet.  

Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn  

Mattilsynet skal følge med og bidra i pågående prosesser knyttet til regelverket om 

matinformasjon og merking. 

Mattilsynet skal følge opp relevante tiltak i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–

2021, forlenget til 2023) for tiltak innenfor sitt ansvarsområde i samarbeid med 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Mattilsynet skal i 2022 fortsatt bidra i arbeidet med utforming av nytt regelverk og 

gjennomføring av regelverkspakken om økologisk produksjon i Norge.  

Mattilsynet skal bidra i sekretariatet for utarbeiding av en NOU om genetisk modifiserte 

organismer (GMO). Klima- og miljødepartementet leder arbeidet.   

Prosjektet "En vei inn", jf. nettstedet melde.no, har som formål at helsepersonell, 

virksomheter, pasienter og pårørende enkelt skal kunne melde fra om hendelser ett sted for 

de ulike melde- og varslingsordningene. Mattilsynet skal i 2022 fortsatt bidra til "En vei inn" 

innenfor sitt ansvarsområde og delta i endringsrådet for løsningen. Det er et mål at 

kosttilskudd er inkludert i "En vei inn" i løpet av 2022 etter dialog om kostnader med Norsk 

helsenett SF. 
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Mattilsynet skal i samarbeid med departementene følge opp bransjeavtalen om reduksjon av 

matsvinn som ble inngått i 2017. 

Ivareta miljøvennlig produksjon 

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler gjelder i perioden 2021–2025. 

Mattilsynet skal bidra i vurdering av søknader om midler til prosjekter som følger opp planen.  

Mattilsynet må i arbeidet med godkjenning av plantevernmidler, bruke relevante scenarier i 

risikovurderinger og vurdere mulighet for godkjenning til bruk i avgrensede områder som et 

alternativ til nasjonal godkjenning.  

Mattilsynet skal ta del i sluttføring av nasjonalt regelverk for organisk gjødsel som etter 

planen vil skje i 2022. Samtidig skal EUs nye gjødselregelverk sendes på høring og vurderes 

mht. implementering i EØS-avtalen. 

Ivareta markedsadgang 

Mattilsynet skal innenfor sitt ansvarsområde bidra til å tilrettelegge for økt eksport av varer, 

og markedsadgang til land utenfor EØS-området, gjennom blant annet bilateralt samarbeid. 

Mattilsynet skal også prioritere arbeidet med å effektivisere utstedelsen av 

eksportsertifikater, herunder legge til rette for elektroniske sertifikater. 

3. Andre føringer og krav 

Regjeringens fellesføringer 

Konsulentbruk 

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 

departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 

skal Mattilsynet arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for 

å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer 

skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Mattilsynet skal 

rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022.  

Lærlinger 

Statlige virksomheter skal ha lærlinger, der antall lærlinger skal være forholdsmessig ut fra 

størrelsen på virksomheten. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid ha 

minst én lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn én lærling. Mattilsynet 

skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om antallet 

lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK stat 

eller et annet opplæringskontor. I årsrapporten skal Mattilsynet rapportere følgende: 

Antall lærlinger, om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag. I 

tillegg skal det oppgis hvilket opplæringskontor virksomheten er knyttet til. Virksomhetene 

som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsakene til dette og hva de har gjort for å 

oppfylle kravene. 
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Kommunal- og distriktsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende forklaring på 

hvordan virksomhetene skal forstå fellesføringene og hvordan resultatene skal fremstilles i 

årsrapporten.  

 

Likestilling og diskriminering 

Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter arbeide for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet, og årlig redegjøre for hvordan 

de integrerer dette i sitt arbeid. Redegjørelsen skal gis i årsrapporten. Videre skal Mattilsynet 

aktivt informere LMD dersom lover, budsjetter eller andre gitte premisser kan føre til 

diskriminering i Mattilsynet virke. 

Obligatorisk SRS 

Virksomheter som i dag fører regnskapet etter kontantprinsippet, skal innen 2027 gå over til 

å føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige 

regnskapsstandardene (SRS), jf. rundskriv R-114 av 31. august 2021. Mattilsynet skal 

fastsette tidspunktet for overgang til SRS i samråd med LMD (innenfor innføringsperioden på 

fem år fra 2022).  

LMD ber Mattilsynet i 2022 vurdere et hensiktsmessig tidspunkt som grunnlag for videre 

dialog om innføring av SRS i regnskapet. 

Ny premiemodell for pensjon 

Det vil fra 2022 bli innført en virksomhetsspesifikk og hendelsesbasert premiemodell for 

betaling av pensjonspremie for statlige virksomheter. Ny premiemodell skal bidra til å gjøre 

virksomhetene mer ansvarlig for egne pensjonskostnader. Innføring av ny modell skal være 

om lag budsjettnøytral på innføringstidspunktet, ved at virksomhetene har fått en justering av 

tildelingen i tråd med estimert endret premie. Etter dette er Mattilsynet selv ansvarlig for å 

dekke eventuelle kostnadsøkninger innenfor egne budsjettrammer. LMD ber om at 

Mattilsynet har oppmerksomhet på hvilke faktorer som påvirker pensjonskostnadene, og 

eventuelt setter i verk tiltak for at disse ikke stiger vesentlig ut over det nivået som nå er 

fastsatt i budsjettrammene. 

Reisekostnader 

Koronapandemien har medført mindre reising og mer digital samhandling. Selv om 

reiseaktiviteten vil øke noe igjen på sikt, vil nivået på reiseaktiviteten trolig være varig 

redusert sammenlignet med før pandemien inntraff. Dette vil redusere reisekostnader og 

spare reisetid for de ansatte. Som følge av dette er det foretatt en mindre reduksjon av 

budsjettrammene til alle statlige virksomheter. 

 
 

4. Budsjettvedtak 

Følgende beløp stilles til disposisjon for Mattilsynet i 2022: 
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Utgifter 

Kap. Post Formål         Kroner 

1115  Mattilsynet  

 01 Driftsutgifter1 1 431 305 000 

 22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale 
pensjonskasser 

     13 185 000 

 71 Tilskudd til erstatninger        4 200 000 

0702  Beredskap  
 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 70 
       200 000 

0471  Statens erstatningsansvar og Stortingets 
rettferdsvederlagsordning 

 

 71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning     Uten beløp 

Inntekter 

Kap. Post Formål        Kroner 

4115  Mattilsynet  

 01 Gebyr m.m.    202 465  000 

 02 Driftsinntekter og refusjoner m.m.        6 177 000 

5550  Miljøavgift på plantevernmidler  

 70 Miljøavgift på plantevernmidler        65 000 000 

 

 

 

Det tas forbehold om endringer i tildelinger som følge av eventuelle endringer i 

statsbudsjettet for 2022. 

 

 

5. Nærmere omtale av tildeling for 2022 

Tildeling under posten 01 driftsutgifter 

 

 

LMD vil komme tilbake til virkning av lønnsoppgjør i løpet av høsten 2022. 

Erstatninger 

 
1 LMD har holdt tilbake 2,0 mill. kroner til dekning av utgifter til nasjonal ekspertise i internasjonale organer 
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Mattilsynet gis fullmakt fra LMD til å belaste kapittel 471, post 71 for erstatninger som er 

omfattet av rundskriv G-01/2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi presiserer at 

Mattilsynet er ansvarlig for at vilkårene for å utgiftsføre erstatningsutbetalinger på kap. 471, 

post 71 er oppfylt i henhold til rundskrivets bestemmelser, og at Justis- og 

beredskapsdepartementet varsles i henhold til rundskrivets punkt 4. LMD ber om å bli varslet 

om erstatningsutbetalinger som overstiger 250 000 kroner. Eventuelle utbetalinger bør også 

kort omtales i Mattilsynets årsrapport. 

 

6. Fullmakter for budsjettåret 2022 

Årlige fullmakter gis nedenfor. For øvrige fullmakter vises det til virksomhetsinstruksen. 

Budsjettfullmakter 

Stortinget har vedtatt følgende budsjettfullmakter som angår Mattilsynet: 

 
Merinntektsfullmakter 

Overskride bevilgningen under Mot tilsvarende merinntekter under 

Kap. 1115 post 01  Kap. 4115 post 02 

 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til 

overskridelsen, og får derfor også virkning for kapittel 1633, post 01 for de statlige 

forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og 

eventuelle mindreinntekter blir tatt med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til 

neste år. 

Fullmakter etter bevilgningsreglementet 

Rundskriv R-110 fra Finansdepartementet angir fullmakter til avvik fra 

bevilgningsreglementets hovedprinsipper og som LMD har anledning til å delegere videre til 

underliggende virksomheter. 

Mattilsynet får med dette fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret. Fullmakten forutsetter at vilkårene i Finansdepartementets rundskriv R-110, 

punkt 2.3 er oppfylt.  

Følgende skal imidlertid legges frem for departementet før avtaleinngåelse:  

- Avtaler som medfører større økonomiske forpliktelser ut over budsjettåret.  

- Avtaler av potensielt strategisk betydning. 

- Ny husleieavtale av vesentlig omfang.  

- Vesentlige endringer av en løpende avtale av større omfang.  

For alle avtaler utover budsjettåret må virksomheten nøye vurdere behovet for 

oppsigelsesklausuler. Dersom Mattilsynet har behov for ytterligere fullmakter som 

fremkommer av R-110, ber vi om at dette tas opp med departementet. For 

personalfullmakter vises det til punkt 3.5 om personalforvaltning i virksomhetsinstruksen. 
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7. Rapportering 

Kravene til årsrapporten fremkommer av virksomhetsinstruksen. Årsrapporten for 2022 har 

frist for oversendelse til LMD den 15. mars 2023. Årsrapport sendes LMD elektronisk 

(postmottak@lmd.dep.no) med kopi til Riksrevisjonen (postmottak@riksrevisjonen.no). 

Årets aktiviteter og resultater 

Rapportering på virksomhetens bidrag til måloppnåelse jf. punkt 2 om mål og 

hovedprioriteringer, rapporteres hovedsakelig i årsrapportens del III – Årets aktiviteter og 

resultater. 

 

Det vises for øvrig til virksomhetsinstruksens punkt 2.3.3 for faste rapporteringskrav under 

del III – Årets aktiviteter og resultater i årsrapporten. 

Styring og kontroll 

Administrative forhold rapporteres hovedsakelig i årsrapportens del IV –Styring og kontroll. 

 

Det vises for øvrig til virksomhetsinstruksens punkt 2.3.3 for faste rapporteringskrav under 

del IV –Styring og kontroll. 

Regnskapsrapportering 

Mattilsynet skal i del VI – Årsregnskap i årsrapporten avlegge årsregnskap i henhold til 

virksomhetsinstruksen og retningslinjer fra Finansdepartementet (R-115). 

Delårsrapportering 

 

Mattilsynet skal rapportere overordnet på status ved utgangen av 1. og 2. tertial 2022. 

Rapport pr. 2. tertial skal også inneholde en regnskapsrapport for utgifter og inntekter fordelt 

på kapitler og poster. Vesentlig avvik i forhold til tildelt budsjett og forutsetningene for øvrig 

skal forklares.  

 

8. Styringskalender 

Oversikten under viser tentative datoer for etatsstyringsmøter samt frister for rapportering i 

2022. 

 

Måned Aktivitet Dato 

Januar/Februar 
Avslutning statsregnskap 2021 

 

Frist kommer i eget brev 

Mars 
Endringsbehov revidert budsjett (RNB) 

Årsrapport 2021 

1. mars 

15. mars 

April Etatsstyringsmøte vår  April/mai 

Juni 

1. tertialrapport 

Innspill til Prop. 1 S 

Styringsmøte sommer (ved behov) 

1. juni 

15. juni 

24. juni 
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September 
 

Endringsbehov budsjett 2022 (ny-saldering) 

 

20. september 

Oktober 2. tertialrapport 1. okt 

November 
Satsingsforslag år 2024 

(Etatsstyringsmøte høst) 

1. november 

30. november 

Desember 

innspill til konsekvenser av redusert 

bevilgning, samt fordeling av driftsposter 

mellom 01.1 og 01.2 

1. desember 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bente Odlo (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Dag Halvorsen 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 
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