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1. Informasjon om totalrammen 

1.1 Tildeling av bevilgning 

I Prop. 1 S (2017-2018) foreslås det følgende bevilgninger 

(Beløp i 1000 kroner) 

Kap. 748   

Post 01 Driftsutgifter 133 083  

Kap. 3748   

Post 02 Diverse inntekter 1 522 

Midlene skal disponeres i tråd med Prop. 1 S (2017-2018) og dette tildelingsbrevet.  

Post 01  

Bevilgningen på posten er styrket med totalt 4 mill. kroner sammenlignet med saldert 

budsjett 2017, knyttet til følgende endringer: 

- Det er innarbeidet kompensasjon for ordinær pris- og lønnsvekst: prisvekst med 569 

000 kroner og lønnsvekst med 985 000 kroner.  

- Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og forutsetter at 

alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen vil gi 

insentiver til mer effektiv statlig drift. Helsetilsynets bevilgning er redusert med 906 

000 kroner knyttet til reformen. 

- Bevilgningen er redusert med 389 000 kroner knyttet til overføringen av lønns- og 

regnskapssystemer til DFØ. 

- Alle statlige virksomheter skal ta i bruk digital post til innbyggere. Overgangen fra 

papirbasert post til digital post vil gi besparelser for statlige virksomheter, bl.a. i form 

av reduserte portokostnader. For å realisere deler av disse gevinstene er bevilg-

ningen redusert med 18 000 kroner. 

- Bevilgningen er økt med 3,5 mill. kroner for å kompensere økt husleie som følge av 

flytting til nye lokaler. 

Merinntektsfullmakt 

Statens helsetilsyn kan overskride bevilgningen under kap. 0748, post 01 mot tilsvarende 

merinntekter under kap. 3721 postene 02. 
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Kap. 525  

Midler på kapittelet til kontaktfylkesmenn og tilsyn med de fylkesovergripende helsefore-

takene videreføres. Funksjonen som kontaktfylkesmann i helseregion Sør-Øst er delt mellom 

fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hedmark og Aust Agder. Midlene fordeles i samsvar 

med tidligere år. 

1.2 Tildeling av midler utover driftsrammen 

Kap. 702, post 21  

Statens helsetilsyn tildeles 200 000 kroner til tilsyn med kommuners, regionale helseforetaks 

og helseforetaks arbeid med beredskapsplaner og smittevernplaner, samt intern beredskap.  

Kap. 854, post 21 (Tiltak i barne- og ungdomsvernet – spesielle driftsutgifter) 

Statens helsetilsyn stilles til rådighet 250 000 kroner til å gjennomføre kurs for medarbeidere 

i fylkesmannsembetene i å snakke med barn.  

2. Rolle, oppgaver og resultatmål for 2018 

Statens helsetilsyns lovpålagte oppgaver og resultatmål i Prop. 1 S (2017-2018) legger 

grunnlaget for virksomheten. 

Statens helsetilsyns rolle 

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenester, sosiale 

tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeidet, er overordnet myndighet for 

klager som gjelder manglende oppfyllelse av rettigheter og plikter og skal utøve myndighet i 

samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter. Fylkesmannen er klage- og tilsyns-

instans og fører tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester 

og folkehelsearbeid og er direkte underlagt Statens helsetilsyn, jf. barnevernloven, sosial-

tjenesteloven og helsetilsynsloven. 

Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ som har det overordnede faglige styrings-

ansvaret overfor fylkesmennene når det gjelder tilsyn og klagesaksbehandling på de fleste 

områdene innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester og folkehelse-

området.  

Det er viktig med god rapportering og statistikk på tilsynsområdet, både som grunnlag for 

styring og for utvikling av fagfeltet. 

Overordnede mål 

Statens helsetilsyn skal bidra til at  

 rettssikkerheten og befolkningens behov for tjenester ivaretas,  
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 sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid 
ivaretas,  

 barneverntjenester er forsvarlige og til barnas beste,  
 svikt i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp, 
 befolkningen har tillit til tjenestene og personell.  

Statens helsetilsyn skal sikre at tilsynets legitimitet opprettholdes, og at befolkningen og 

tjenestene har tillit til tilsynsmyndighetene. Tilsynsfunn er et viktig grunnlag for læring og skal 

formidles til tjenestene og samfunnet på en måte som bidrar til ønsket endring. 

Statens helsetilsyn skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende får oversendt de mest 

sentrale dokumentene i tilsynssaken automatisk sammen med tilbud om å få tilsendt øvrige 

dokumenter i saken. 

Faste oppgaver  

1. Statens helsetilsyn skal utøve områdeovervåking som innebærer å følge med på barne-
vernet, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenestene, samt folkehelsearbeidet og 
identifisere områder med fare for svikt.  

2. Statens helsetilsyn skal formidle tilsynserfaringer til forvaltningen og tjenestene. 

3. Statens helsetilsyn skal behandle enkeltsaker som handler om svikt i helse- og omsorgs-
tjenestene, og der det er aktuelt med pålegg mot virksomheter eller reaksjoner mot 
personell. 

4. I sin virksomhet skal Statens helsetilsyn særlig ha oppmerksomhet mot barnevern-
tjenester, sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgs-
tjenester til utsatte grupper som i liten grad er i stand til å ivareta sine egne interesser og 
sitt eget rettsvern.  

5. Statens helsetilsyn skal gripe inn overfor virksomheter som utøver tjenester i strid med 
lovgivningen.  

6. Statens helsetilsyn skal behandle varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelse-
tjenesten og bidra til at tilsynet raskere identifiserer uforsvarlige forhold. Det skal 
utarbeides en årlig rapport med særlig tanke på forbedring i tjenestene. 

7. Statens helsetilsyn skal systematisk samarbeide med Helsedirektoratet, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  

8. Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap.  

9. Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning og forvaltning 
av forskningsbiobanker 

10. Statens helsetilsyn skal føre tilsyn etter blodforskriften og forskriftene om kvalitet og 
sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og humane organer beregnet for 
transplantasjon. 
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11. Statens helsetilsyns skal sørge for at tilsynsmyndigheten rutinemessig vurderer om det 
er grunn til å innhente informasjon fra pårørende, eller pasient /bruker der det er aktuelt, 
før de tar stilling til om og hvordan varsler om alvorlige hendelser fra tjenesteytere skal 
følges opp. 

12. Statens helsetilsyn skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende får oversendt de 
mest sentrale dokumentene i tilsynssaken automatisk, sammen med tilbud om å få 
tilsendt øvrige dokumenter i saken. 

13. Statens helsetilsyn skal tilstrebe at dokumenter som tilsynsmyndigheten lager for 
allmenheten eller enkeltpersoner, skrives på et enkelt og forståelig språk. 

Resultatmål for tilsyn og saksbehandlingstid i 2018 

Helse- og omsorgstjenester 

o Median saksbehandlingstid for tilsynssaker som avsluttes i Statens helsetilsyn i 2018, 
skal være seks måneder eller mindre ved maksimalt 300 nye saker, og åtte måneder 
eller mindre ved maksimalt 600 nye saker.  

o Tilsynssaker som avsluttes hos fylkesmannen i 2017 skal ha en saksbehandlingstid og 
oppfølging som reflekterer sakens alvorlighet, og median saksbehandlingstid skal være 
seks måneder eller mindre, ved maksimalt 2500 nye saker i landet.  

o Av rettighetsklagesakene etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjeneste-
loven og helse- og omsorgstjenesteloven som fylkesmannen avslutter i 2017, skal 
minst 90 prosent være avsluttet innen 3 måneder.  

o Av klagesaker etter folkehelseloven kapittel 3 som fylkesmannen avslutter i 2017, skal 
minst 90 prosent være avsluttet innen tre måneder. 

o Fylkesmennene skal overprøve vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer 
med psykisk utviklingshemning og behandle søknader om dispensasjon fra 
utdanningskrav innen tre måneder. Minst 90 pst. av sakene skal være behandlet innen 
tre måneder. 

o Tilsynsaktiviteter rettet mot helse- og omsorgstjenesten skal opprettholdes på samme 
nivå som i 2017. Statens helsetilsyn fastsetter resultatkrav til de enkelte fylkesmenn. 
Oppfyllelse av resultatkravene skal beregnes i samsvar med modellen for aktivitets-
volum som er utarbeidet av Statens helsetilsyn og fylkesmennene i fellesskap.   

o Statens helsetilsyn skal ta imot og håndtere alle varsel om alvorlige hendelser jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, og gjennomføre utrykning/stedlig tilsyn der 
kriterier for slik tilsynsmessig oppfølging er til stede. Det skal gjennomføres 10–15 
stedlige tilsyn i året. Median saksbehandlingstid for tilsynssaker gjennomført som 
stedlig tilsyn eller annen tilsynsmessig oppfølgning etter varsel om alvorlige hendelser 
ved 600 varsler per år skal være seks måneder eller mindre i 2017. 

Barnevern 

o Tilsynssaker og klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter) skal ha en 
saksbehandlingstid og oppfølging som reflekterer sakens alvorlighet. Henvendelser 
som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp og prioriteres. 
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o Tilsynet med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn 
skal minimum gjennomføres i det omfang som fremgår av gjeldende forskrifter.  

Sosiale tjenester  

o Tilsynssaker etter sosialtjenesteloven skal ha en saksbehandlingstid og oppfølging 
som reflekterer sakens alvorlighet. Median saksbehandlingstid skal være fem måneder 
eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid 
følges opp. 

o Av klagesaker etter sosialtjenesteloven som avsluttes av fylkesmannen i 2018, skal 
minst 90 prosent være avsluttet innen tre måneder.  

o Tilsynsaktiviteter rettet mot sosiale tjenester skal opprettholdes på samme nivå som i 
2017. Statens helsetilsyn fastsetter resultatkrav til de enkelte fylkesmenn. Oppfyllelse 
av resultatkravene skal beregnes i samsvar med modellen for aktivitetsvolum som er 
utarbeidet av Statens helsetilsyn og fylkesmennene i fellesskap.   

Særskilte oppdrag og oppgaver i 2018 

Oppdrag fra tidligere års tildelingsbrev, som ikke er fullført, videreføres hvis ikke annet er 

formidlet i andre brev eller i den løpende styringsdialogen mellom Helse- og omsorgs-

departementet og Statens helsetilsyn. 

Statens helsetilsyn skal fortsette arbeidet med å sikre pasienters, brukeres og pårørendes 

medvirkning i tilsynsvirksomheten. 

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med helsetjenester til militærpersonell i utenlands-

operasjoner i henhold til avtale med Forsvarsdepartementet. 

Statens helsetilsyn skal i 2018 ta initiativ til et nærmere samarbeide med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap om å legge til rette for å bedre fylkesmennenes 

samordning av tilsyn med beredskap i kommunene.  

Statens helsetilsyn skal i 2018 fortsatt utvikle tilsyn med kvaliteten på samhandling mellom 

barnevern og helsetjenester når barn har behov for tjenester fra begge. 

Statens helsetilsyn skal delta i arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet og 
gjennomføre tiltak som gjør at tilsynet er klar for å implementere ny sikkerhetslov når den trer 
i kraft. 

 

Internasjonalt arbeid  

Statens helsetilsyn forutsettes å delta i internasjonalt samarbeid på helse- og sosial-

politikkens område, herunder følge med på og delta i internasjonalt FoU-arbeid, i samsvar 

med tilsynets nasjonale ansvar og oppgaver. 
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3. Forventninger til statens helsetilsyn av administrativ karakter 

3.1 Organisering for oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i 
spesialisthelsetjenesten. 

Statens helsetilsyn ble i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. juni 2013 pålagt å 

etablere en permanent undersøkelsesenhet for oppfølging av varsler om alvorlige hend-

elser i spesialisthelsetjenesten. Som følge av Stortingets behandling av Prop. 68 L (2016-

2017) Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, frafaller 

kravet om at Statens helsetilsyn skal være organisert med en egen undersøkelsesenhet.  

Statens helsetilsyn vil fortsatt måtte følge opp varsler om alvorlige hendelser og kunne foreta 

stedlig tilsyn der det er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst. Statens helsetilsyn vil 

imidlertid stå fritt til å vurdere om disse pliktene best ivaretas ved en organisering med en 

egen enhet eller om de ønsker å organisere virksomheten på en annen måte. Velger Statens 

helsetilsyn å videreføre dagens organisering, er det behov for å gi enheten et annet navn slik 

at det blir lettere å skille mellom denne enheten og undersøkelseskommisjonen 

3.2 Dialog om fremtidige tilsynsoppdrag 

Statens helsetilsyn skal årlig invitere Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til å spille inn forslag til 

fremtidige tilsynsoppdrag. I denne forbindelse bør Statens helsetilsyn også sørge for at 

departementene blir gjort kjent med fylkesmannsembetenes vurderinger. 

3.3 Kommunikasjon 

Statens helsetilsyn skal ha et aktivt forhold til kommunikasjon, både internt og eksternt. 

Virksomhetens kommunikasjon skal bygge på statens kommunikasjonspolitikk og gjeldende 

regelverk som offentlighetsloven og forvaltningsloven. Helse- og omsorgsdepartementet 

forventer at Statens helsetilsyn kommuniserer aktivt til tjenestene og offentlighet om resul-

tater og utvikling innen sitt ansvarsområde. Virksomheten skal orientere departementene i 

god tid før offentliggjøring av store eller viktige rapporter, eller utredninger som virksomheten 

har gjennomført eller bestilt. Dette gjelder særlig i saker som kan skape offentlig 

oppmerksomhet. 

3.4 Intern beredskap og sikkerhet 

Statens helsetilsyn skal oppfylle kravene til sikkerhetsarbeid iht. sikkerhetsloven og 

tilhørende forskrifter. Statens helsetilsyn skal være i stand til å håndtere krise-, katastrofe- og 

krigssituasjoner med utgangspunkt i egen organisasjons ansvar og ressurser. Det forutsettes 

at Statens helsetilsyn har beredskapsplaner, gode rutiner og en høyt utviklet rollebevissthet 

overfor departementet og øvrige etater i og utenfor helse- og sosialsektoren, i de 

situasjonene som kan oppstå. Departementet viser til ny Nasjonal helseberedskapsplan.  

Virksomheten skal ha aktive planer for krisekommunikasjon. 
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3.5 Informasjonsrutiner 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Statens helsetilsyn sikrer at departementene, i 

saker av særskilt interesse, blir informert om innholdet i oppsummeringsrapporter fra tilsyn. 

Det legges videre til grunn at Statens helsetilsyn kan bistå departementene med faglige 

vurderinger i forbindelse med politikk- og regelverksutforming for å forebygge svikt i 

tjenester. 

3.6 Ivaretakelse av likestilling, likeverd og kjønnsperspektiv 

Regjeringen arbeider for at likestilling og kjønnsperspektiv skal ivaretas og synliggjøres på 

alle politikkområder. Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvar for at dette også skal gjelde på 

sosial-, helse- og barnevernområdet. Statens helsetilsyn skal bidra til at arbeidet innenfor 

etatens virkeområde skal utføres på en slik måte at kjønnsperspektivet ivaretas og slik at 

likestilling og likeverd sikres for alle uavhengig av funksjonsevne. 

3.7 Internkontroll 

Statens helsetilsyn skal ha et system for internkontroll etter Reglement for økonomistyring i 

staten. Det innebærer at Statens helsetilsyn skal etablere systemer og rutiner som har inne-

bygd internkontroll for å sikre at: 

 beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn 

 måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og 
resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i 
nødvendig utstrekning 

 ressursbruken er effektiv 

 regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 

 virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre 
økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte hvor risikofaktorer identifiseres og 
mottiltak skisseres. 

3.8 Fellesføring 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. Statens helsetilsyn skal ved tildeling av oppdrag og i 

oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Statens 

helsetilsyn skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter 

og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet  

3.9 Fullmakter 

Personalfullmakter for Statens helsetilsyn følger som vedlegg i endelig tildelingsbrev.  

For budsjettfullmakter så henviser vi til Fullmakter i henhold til bevilgningsreglement, 

Finansdepartementets rundskriv av 25.11.2013 (R-110). 
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3.10 Lærlinger 

Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige 

virksomheter. Det er et krav til alle statlige virksomheter å knytte til seg minst èn lærling, og 

det skal vurderes hvert år om virksomheten kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye 

lærefag. For å styrke en felles innsats skal statlige virksomheter knytte seg til 

opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor som vil bistå virksomhetene med 

oppfølging av lærlingene. HOD ber om at Statens helsetilsyn vurderer muligheter for å ta inn 

lærling(er) i virksomheten. 

4. Resultatoppfølging i 2018 

4.1 Årsrapport 2017 

Statens helsetilsyn skal utarbeide årsrapport i henhold til krav 1.5.1 og 2.3.3. i bestemmelser 

om økonomistyring staten. Årsrapporten skal beskrive måloppnåelse for virksomheten iht. de 

mål og resultatmål som er satt i tildelingsbrevet for 2017 samt andre relevante dokumenter. 

Årsrapporten behandles på etatsstyringsmøtet våren 2018. Årsrapport for 2017 skal foreligge 

i Helse- og omsorgsdepartementet og publiseres på Statens helsetilsyns hjemmesider innen 

15. mars 2018. Årsrapporten skal også sendes elektronisk til Helse- og 

omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet.  

Årsrapporten skal inneholde en rapport på likestilling i etaten.  

4.2 Virksomhetsplan for 2018 

Virksomhetsplanen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet til orientering, senest 

innen 1. mars 2018. Virksomhetsplanen skal også sendes elektronisk.  

4.3 Tilsynsmelding 

Statene helsetilsyn skal orientere Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosial-

departementet og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om innholdet i tilsyns-

meldingen før denne legges frem. 

4.4 Etatsstyringsmøter og rapportering i 2018 

Den formelle rapporteringen fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet skal i 

2018 gis i etatsstyringsmøtene og gjennom ordinære rapporteringer.  

Periodisert budsjett 2018 

I tråd med intensjonene i økonomireglementets § 21 skal det utarbeides periodisert budsjett 

for å sikre løpende kontroll med at forbruket er i samsvar med tildelt bevilgning. Det periodi-

serte budsjettet skal sendes departementet. 
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Regnskapsrapporter  

Det skal rapporteres (etter kontantprinsippet) på regnskapstall pr. 31. august og 31. 

desember. Alle økonomiske data det rapporteres på periodiseres i hele måneder og fordeles 

på kapittel og post for kap. 748. Det skal rapporteres på både inntekts- og utgiftskapittel.  

Alle regnskapsdata skal sammenholdes med periodisert budsjett og alle vesentlige avvik skal 

forklares. Prognoser skal ha med både forventede inntekter og utgifter fordelt pr måned. Ved 

eventuelt avvik må Statens helsetilsyn komme med forslag til tiltak som skal iverksettes for å 

bringe regnskapet i balanse ved årets slutt. 

Tildelinger utover driftsrammen  

Rapportering kap. 854. post 21 til Barne- og likestillingsdepartementet: 

Kort statusrapportering innen 15. august 2018 og i årsrapport for 2018. Statens helsetilsyn 

bes om å varsle Barne- og likestillingsdepartementet dersom det oppstår avvik.  

Risikovurderinger  

Det skal utarbeides risikovurderinger for Statens helsetilsyn. Disse vil inngå i departementets 

styring og oppfølging av virksomheten. Risikovurderingene skal primært knyttes til virksom-

hetens mulighet for å nå målene som er satt, men det vil også være relevant å vurdere 

styringsdialogen med departementet og bestemte funksjoner i virksomheten. Virksomheten 

må rapportere til departementet om risiko og eventuelle tiltak for å redusere kritiske risikoer 

til et akseptabelt nivå. Risiko skal være et fast tema i etatsstyringsmøtene mellom departe-

mentet og Statens helsetilsyn. 

5. Budsjettdokumenter 

Frister for budsjettdokumenter: 

 15.02.18: Evt. innspill til RNB 2018. 

 11.04.18: Innspill til rammefordelingsforslaget for statsbudsjettet 2019. 

 15.04.18: budsjettforslag fra Statens helsetilsyn for etatens driftsbudsjett for 
budsjetterminen 2019. 

 30.04.18 forslag til budsjettomtaler for Prop. 1 S for terminen 2019. Dokumentet skal 
følge mal fra Prop. 1 S (2017-2018). 

 30.09.18 skal Statens helsetilsyn levere avviksrapportering på oppdrag og budsjett. 
Rapporten skal inneholde nytt periodisert budsjett korrigert for eventuelle endringer i 
RNB-2018 og overføringer fra 2017 til 2018. Det skal rapporteres på regnskapstall og 
prognoser frem mot 31.12.18. Rapporten inngår eventuelt i grunnlaget for utarbeidelse 
av Omgrupperingsproposisjonen for 2018. 
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 1.11.18 skal Statens helsetilsyn oversende eventuelle satsningsforslag for 
budsjetterminen 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Petter Øgar (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Maren Skaset 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Riksrevisjonen 
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