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Statsbudsjettet 2020 - kap. 745 Folkehelseinstituttet - tildelingsbrev
1. Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at tildelingsbrev for 2020 følger av Stortingets
vedtak av 9. desember 2019, jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 11 S (2019–2020). Av
tildelingsbrevet fremkommer Folkehelseinstituttets økonomiske rammer og beskriver
fullmakter, mål, oppdrag og rapporteringskrav for 2020. Det legges videre vekt på særskilte
forventninger og krav, og skal sees i sammenheng med instruks for Folkehelseinstituttet.

2. Økonomiske rammer
Kap. 745 Folkehelseinstituttet
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

01

Driftsutgifter

1 065 075

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

145 287

Sum kap. 0745

12 789
1 223 151

Innenfor rammen av kap. 745 tildeles Folkehelseinstituttet 1,1 mill. kroner til tobakksanalyser
og annet arbeid relatert til EUs tobakksdirektiv, jf. Prop. 1 S (2019–2020) kap. 745, post 01
og kap. 3740 post 04.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
Folkehelseavdelingen

Saksbehandler
Tone Brox Eilertsen
22 24 79 52

Kap. 3745 Folkehelseinstituttet
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

02

Diverse inntekter

189 747

Sum kap. 3745

189 747

Kap. 701 E-helse, helseregistre mv.
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

21

Utvikling og modernisering av helseregistre

6 000

Folkehelseinstituttet tildeles 6 mill. kroner til utvikling og modernisering av helseregistre,
arbeidet med å ta i bruk fellestjenester for helseregistre og helseundersøkelser, og arbeidet
med å bidra til harmonisering og interoperabilitet mellom registrene. Ambisjon og framdrift i
arbeidet med å følge opp Helsedataprogrammet avklares i samarbeid med Direktoratet for ehelse. Folkehelseinstituttet skal bidra til finansiering av filoverføringstjenesten og av innsynsog samtykketjenester på helsenorge.no.
Kap. 702 Beredskap og sikkerhet
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

21

Forebygging, beredskapsplaner, overvåkning, deteksjon,
varsling, måling, analyse, kommunikasjon, innsatsteam,
vaksineberedskap, samt øvelser og kompetansetiltak. Det
vises også til Instruks for samarbeid om samfunnssikkerhet i
sentral helseforvaltning, Mandat for Beredskapsutvalget mot
biologiske hendelser og Nasjonal strategi for CBRNE
beredskap 2016-2020.

7 600

Kap. 710 Vaksiner mv.
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

303 925

Sum kap. 0710

303 925

Folkehelseinstituttet bes om å rapportere på regnskap og prognoser iht. plan for innspill til
ordinære budsjettprosesser og regnskapsrapportering, jf. pkt. 8 Styringskalender.
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Kap. 3710 Vaksiner mv.
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

03

Vaksinesalg

95 585

Sum kap. 3710

95 585

Kap. 714 Folkehelse mv.
(i 1000 kr)
2020

Post

Betegnelse

21

Program for folkehelsearbeid i kommunene – kunnskapsstøtte
og evaluering
Oppfølging av Handlingsplanen for bedre kosthold (2017–
2021), herunder innhenting av data for grensehandel og
internetthandel av sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie
drikkevarer m.v.
Tiltak etter gjennomføringsplanen for Helse- og
omsorgsdepartementets sektoransvar, fastsatt 13. september
2017, i henhold til Nasjonale mål for vann og helse.

1 000

Befolkningsundersøkelser (fylkeshelseundersøkelser,
barnevekststudien mm.)
Kartlegge omfang og helsefaglige konsekvenser forbundet
med søskenbarneekteskap i Norge.
Videreføring av oppdrag knyttet til tiltak i Handlingsplan for et
bedre smittevern, jf. tillegg til tildelingsbrev nr 7 av
21.10.2019.
Forvaltning av tilskudd til NTNU – Norges teknisknaturvitenskapelige universitet til drift av Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag iht. regelverk.
Forvaltning av tilskudd til Norges Arktiske Universitet til drift
av Tromsøundersøkelsen iht. regelverk.

2 000

21

21

21
21
21

79

79

2 500

1 000

530
1 000

6 000

6 000

Kap 765 Psykisk helse, rus og vold
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

21

Indikator for vold og overgrep

1 000

Arbeidet knyttet til indikatorer og folkehelseprofiler på området vold og overgrep videreføres,
jf. omtale i Prop. 1 S (2019–2020).
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Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

2020

21

Faglig bistand til human toksikologi

4 800

Det tas sikte på at Folkehelseinstituttet i 2020 gis fullmakt til å belaste kap 1400, post
21 med inntil kr 4 800 000 i forbindelse med faglig bistand innen human toksikologi, og
spesielt innenfor områdene kjemikalier (dvs. REACH, klassifisering og merking av
kjemikalier, biocider, globalt kjemikaliearbeid, helsevurderinger av kjemiske stoffer og
produkter, industri og avfallssaker), helsevurderinger av støy og lokal luftforurensning.
Kostnader - og oppgaveområder som skal dekkes innenfor tildelte ramme:
1. Inntil kr 4 200 000,- for faglig bistand etter nærmere avtale med Miljødirektoratet for hver
oppgave som skal utføres innen human toksikologi innenfor områdene REACH, klassifisering
og merking av kjemikalier, generell bistand til biocidarbeidet, globalt kjemikaliearbeid,
helsevurderinger av kjemiske stoffer og produkter generelt, bistand til vurderinger av
kjemikaliebruk i industri og avfallssaker.
2. Inntil kr 600 000,- for faglig bistand etter avtale med Miljødirektoratet for hver oppgave
som skal utføres innen human toksikologi for områdene støy og lokal luftforurensning.
Bevilgningen skal også dekke kostnader ved oppdatering av luftkvalitetskriteriene for ulike
komponenter i uteluft (for å sikre at kunnskapen om hva som er trygge og helseskadelige
nivåer er oppdatert og relevant for norske forhold), instituttets deltagelse på møter i Task
Force on Health Aspects under Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende
luftforurensning, arbeid i Luftsamarbeidet, og andre vurderinger på området luftforurensning.
Arbeidsoppgavene avtales direkte med Miljødirektoratet fortløpende. Da avtales også
konkret hva som skal gjøres og tidsfrister.
Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak
(i 1000 kr)
Post

Betegnelse

21

Omfang og helsefaglige konsekvenser forbundet med
søskenbarneekteskap i Norge

2020
525

Omfang og helsefaglige konsekvenser forbundet med søskenbarneekteskap
Barne- og familiedepartementet gir med dette Folkehelseinstituttet fullmakt til å belaste kap.
846, post 21 med inntil 0,525 mill. kroner i 2020 knyttet til at instituttet skal kartlegge omfang
og helsefaglige konsekvenser forbundet med søskenbarneekteskap i Norge.
Midlene utgjør Barne- og familiedepartementets andel av utgiftene til prosjektet i 2020.
Fullmakten gis med forbehold om Stortingets vedtak. Barne- og familiedepartementet ber om
at rapportering utover statsregnskapet skjer i ordinær etatsstyringslinje til Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Det vises for øvrig til tildeling under kap. 714, post 21 til samme formål.
3. Fullmakter gitt for budsjettåret 2020
Bestillingsfullmakt
Folkehelseinstituttet kan i 2020 foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet
ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap.

Post

710

Betegnelse

Samlet ramme

Vaksiner mv.
21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

Merinntektsfullmakter
Folkehelseinstituttet gis i 2020 fullmakt til å:
overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap.710 post 21

kap. 3710 post 03

kap.745 post 01

kap. 3710 post 03

kap.745 postene 01 og 21

kap 3745 post 02

kap.745 post 01
kap. 3740 post 04
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.
Andre fullmakter
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 vises det til fullmakter i hht.
bevilgningsreglementet, jf. Finansdepartementets Rundskriv R-110;
 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende
innsparing i etterfølgende budsjettår
 Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel
4. Samfunnsoppdrag, mål og styringsparametere
Som det går fram av Prop. 1 S (2019–2020) er Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag å
produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap:

Produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra
til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester
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God beredskap og
sikkerhet

God kunnskap

Effektive tjenester og
infrastruktur

Folkehelseinstituttet skal gjennom rapportering sannsynliggjøre fremdrift på de tre
hovedmålene gjennom kvalitativ og kvantitativ rapportering på følgende styringsparametere:
1. Beredskapsevne
2. Koordinert håndtering og
respons av hendelser og
beredskapssituasjoner

1. Produksjon av forskning,
helseanalyse,
helsetjenesteanalyse,
kunnskapsoppsummeringer,
metodevurdering,
risikovurderinger og råd

1. Kvalitet i helseregistre

2. Saksbehandlingstider for
metodevurderinger og andre
leveranser til system for Nye
metoder

3. Rapporterte
registervariabler og
metadata fra helseregistrene
og helseundersøkelsene til
ny nasjonal variabelkatalog

3. Driftssikkerhet

2. Nasjonale fellestjenester
som er tatt i bruk for
helseregistrene og
helseundersøkelsene

3. Kvalitet og rettidighet
4. Åpenhet og transparens
5. Nytte og relevans hos
målgruppene
6. Ekstern finansiering

4. Behandlingstid for
utlevering av data fra
helseregistrene
5. Anvendelse av
infrastruktur, intern og
eksternt

Brukermedvirkning

5. Spesielle oppdrag

God kunnskap
Beskrivelse

Avd. i
HOD

Folkehelseinstituttet skal i samarbeid med
Helsedirektoratet sørge for at ny tilskuddsordning mot
ensomhet evalueres. Nærmere konkretisering vil skje i
eget møte.

FHA

Kommer tilbake til
saken

Som ledd i arbeidet med ny handlingsplan for å
forebygge selvmord skal Folkehelseinstituttet skal
utarbeide en kunnskapsoppsummering om selvmord

FHA

Innen 01.05.2020
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Frist

blant eldre, og en kunnskapsoppsummering om selvmord
blant risikogrupper. Videre skal instituttet vurdere
mulighetene for å redusere usikkerheten knyttet til
selvmordstallene i Dødsårsaksregisteret. Oppdraget vil
bli konkretisert i eget møte.
Folkehelseinstituttet skal, som oppfølging av
anmodningsvedtak nr. 851, 8. juni 2017 jf. Prop. 1 S
(2019-2020), gjennomføre en kunnskapsoppsummering
om kommunalt tannpleie, samt tiltak den enkelte
fylkeskommune allerede har iverksatt knyttet til personer
med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven § 1-3, C.
Oppdraget vil bli konkretisert i eget møte.

PTA

I løpet av 2020

Folkehelseinstituttet skal gjennomføre en kartlegging av
tilbudet til pårørende innen informasjon, veiledning og
opplæring, samt en kunnskapsoppsummering om gode
tiltak innenfor det samme området.
Oppdraget vil bli konkretisert i nærmere dialog, enten
gjennom brev eller møte.
Folkehelseinstituttet skal gjennomføre en
kunnskapsoppsummering/kartlegging om tilbudet innen
lindrende behandling og omsorg i sykehjem og i eget
hjem. Oppdraget vil bli konkretisert i nærmere dialog,
enten gjennom brev eller møte.

OTA

01.12.2020

OTA

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal innlemme effekter av nye
helseadvarsler i den pågående evalueringen av
standardiserte tobakkspakninger. Fristen er satt på
bakgrunn om en forventning om at de nye
helseadvarslene kommer på pakkene mot slutten av
2020/begynnelsen av 2021. Ved forsinkelser, må fristen
ev. forskyves.

FHA

31.12.2023

Folkehelseinstituttet skal evaluere et nytt treårig prosjekt
for røykeslutt rettet mot storrøykere, med planlagt
oppstart høsten 2020. Oppdraget og finansiering vil bli
konkretisert etter nærmere dialog.

FHA

31.12.2023

Folkehelseinstituttet bes vurdere behov for å ferdigstille
påbegynt arbeid med veiviser om
helseinformasjonsarbeid og pasientopplæring for
innvandrerbefolkningen.

PTA

01.06.2020

Gjennomføringsplanen for Helse- og
omsorgsdepartementets sektoransvar for Nasjonale mål
for vann og helse skal evalueres og fastsettes på nytt i

FHA

31.12.2020
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2020. Folkehelseinstituttet skal delta i dette arbeidet og
bidra til at målene nås.
Folkehelseinstituttet skal bidra i arbeidet med å
gjennomgå rapportering på drikkevannsområdet som
omtalt i Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga.

FHA

31.12.2020

FHI har i 2019 tatt ut uttrekk over brukere med
SHA
vedvarende opioidbehandling mot kroniske smerter fra
reseptregisteret og gjennomført en analyse. Analysen tar
hovedsakelig for seg brukere som har hentet ut opioider
på blåresept (refusjonskode -71). Departementet ber FHI
i 2020 utvide analysen til også omfatte opioidbruk på hvit
resept og kombinasjonsbruk av opioider og/eller andre
vanedannende legemidler. Oppdraget vil bli nærmere
spesifisert i dialog med FHI.

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal sammen med Legemiddelverket SHA
delta i det nyopprettede internasjonale samarbeidet rundt
metodevarsling i regi av Belgia, Nederland, Luxembourg
og Østerrike. Norsk deltakelse i International Horizon
Scanning Initiative (IHSI) skal avlaste nasjonale
ressurser ved at IHSI-databasen kan brukes supplerende
eller som erstatning til gjeldende kilder om nye legemidler
og metoder på vei inn i markedet. Deltakelse skal
finansieres gjennom rammebevilgningene og skal
fordeles med likt beløp på de fire regionale
helseforetakene, Legemiddelverket og
Folkehelseinstituttet. IHSI-avtalen skal gjelde for inntil 5
år.
Folkehelseinstituttet skal bistå Helsedirektoratet i
oppfølgingen av Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helseog sykehusplan 2020-2023. Bidrag eller avklarende
dialog med instituttet vil være særlig relevant i følgende
oppdrag til Helsedirektoratet:





Gjennomgang av kompetansetjenester innen psykisk
helse og rus
Utarbeidelse av nasjonale faglige anbefalinger om
helse og arbeid
Utarbeidelse av styringsinformasjon og
kvalitetsindikatorer for å understøtte helsefellesskap
Gjennomgang av de nasjonale kompetansemiljøene
innen beredskap, akuttmedisin og katastrofemedisin
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SHA

Tidsfrister vil
avklares i nærmere
dialog mellom
departementet og
Helsedirektoratet,
og i dialog mellom
Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet.






Vurdering av hvordan et felles fremskrivingsverktøy
med data fra spesialist- og kommunal helse- og
omsorgstjeneste kan etableres
Forprosjekt for gjennomgang og revisjon av læringog mestringstjenestene
Utredning av ønsket innretning på
utskrivingsprosessen

Oppdragene i sin helhet fremgår av tildelingsbrevet til
Helsedirektoratet.

God beredskap og sikkerhet
Beskrivelse

Avd. i
HOD

Frist

Folkehelseinstituttet skal oppdatere planer og systemer
basert på erfaringer fra øvelser og Nasjonal risiko- og
sårbarhetsanalyse 2019.

ADA

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal delta i planlegging og
ADA
gjennomføring av Helseøvelsen 2020, som har IKT-scenario
og ledes av Helsedirektoratet.

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal implementere ny sikkerhetslov i
egen virksomhet.

ADA

31.12.2020

Folkehelseinstituttet, som rådgiver i Kriseutvalget for
atomberedskap, skal delta i sivil nasjonal øvelse (SNØ)
2021, som er en nasjonal atomberedskapsøvelse. FHI må
derfor påregne å delta i planleggingen i 2020.

ADA mfl.

31.12.2020

Effektive tjenester og infrastruktur
Beskrivelse

Avd. i
HOD

Folkehelseinstituttet skal etablere prosess for å videreutvikle lokal
metadataforvaltning for egne helseregistre og helseundersøkelser i
samarbeid med Direktoratet for e-helse.

EHE
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Frist
31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal forberede overføring av data til
Helseanalyseplattformen i tråd med framdriftsplan fra
Helsedataprogrammet.

EHE

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal bidra i arbeidet med å harmonisere
variabler i helseregistrene i regi Direktoratet for e-helse.

EHE

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal bidra til å utvikle Helsedataservice med
saksbehandlingsløsning og søknadstjeneste på helsedata.no.

EHE

31.12.2020

Folkehelseinstituttet skal, i forbindelse med innspill til
rammefordelingsforslaget 2021, utarbeide forslag til ny utgift- og
inntektspost for salgs- og beredskapsprodukter på kap. 710/3710.
Konkretisering av oppdraget skjer i nærmere dialog.

FHA

12.04.2020

Som følge av pågående arbeid med planer og strategier kan det bli aktuelt med ytterligere
oppdrag knyttet til bl.a.:







Regjeringen skal legge fram en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Helse- og
omsorgsdepartementet vil komme tilbake til nærmere oppdrag i forbindelse med
oppfølgingen av denne.
Regjeringen skal utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med en egen del
for vold og overgrep i det samiske samfunn. Folkehelseinstituttet skal bidra i arbeidet
med planen. Helse- og omsorgsdepartementet kommer tilbake med konkret oppdrag i
tillegg til tildelingsbrev.
Regjeringen skal utarbeide en nasjonal alkoholstrategi. Helse- og omsorgsdepartementet
vil ev. komme tilbake til nærmere oppdrag i forbindelse med denne.
Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Helse- og
omsorgsdepartementet vil komme tilbake med konkret oppdrag i tillegg til tildelingsbrev.

6. Andre føringer
6.1 Regjeringens fellesføringer

Realisere regjeringens inkluderingsdugnad
Folkehelseinstituttet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Folkehelseinstituttet skal i årsrapporten redegjøre for
hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 pst. målet, vurdere eget arbeid
opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Folkehelseinstituttet hatt
nyansettelser i faste og midlertidige stillinger i 2020, skal andelen som har nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV`en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger
total rapporteres i årsrapporten. Folkehelseinstituttet skal rapportere i tråd med veiledning
som ble publisert høsten 2019. Se også vedlagt rundskriv.
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6.2 Intern sikkerhet og beredskap i Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal oppfylle kravene til sikkerhetsarbeid i ny lov om nasjonal sikkerhet
som trådte i kraft 1.1.2019 og gjennomføre nødvendige sikringstiltak innen utgangen av
2020. Folkehelseinstituttet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner på
basis av egen organisasjons ansvar og ressurser. Folkehelseinstituttet forutsettes å ha gode
rutiner og en klar rollebevissthet i forhold til departementet, øvrige virksomheter i den
sentrale helse- og sosialforvaltningen, den utøvende tjenesten og øvrige sektorer i de
situasjoner som kan oppstå. Det vises til Instruks for samarbeid om samfunnssikkerhet i
sentral helseforvaltning, Nasjonal helseberedskapsplan, Mandat for beredskapsutvalget mot
biologiske hendelser", ny sikkerhetslov, samt arbeidet med gradert planverk og gradert
kommunikasjonssystemer.
6.3 Personvern og sikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av forvaltningen av
helsedata og for utvikling av instituttets IKT-løsninger. Informasjonssikkerheten skal ivaretas
med utgangspunkt i vurderinger basert på risiko- og sårbarhetsvurderinger og følges opp
gjennom god internkontroll. Årsrapporten skal redegjøre for instituttets arbeid på området.
6.4 Internasjonalt samarbeid

Når det gjelder internasjonalt samarbeid skal Folkehelseinstituttet være en faglig
premissleverandør for departementet. Instituttet skal fremme norske posisjoner og bidra med
faglig kompetanse i prioriterte internasjonale fora, og bidra til relevant nasjonal oppfølging.
6.5 Samarbeid med næringslivet

I tråd med Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringsmeldingen skal markedet i størst mulig
grad benyttes til utvikling av nye tjenester og løsninger. Næringslivet bør involveres i
planlegging og utforming av planer og veivalg for å sikre best mulig utnyttelse av
næringslivets kompetanse og ressurser. Virksomhetene må sørge for at rutiner for
samarbeid med næringslivet er på plass. Det må sikres forutsigbarhet, transparens, lovlighet
og etikk. Det skal benyttes innovative offentlige anskaffelser der dette er relevant.
6.6 Øke antall lærlinger i offentlige virksomheter

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. Folkehelseinstituttet skal vurdere muligheter for å ta inn/ øke antall
lærling(er) i virksomheten, og tallet på lærlinger skal rapporteres i virksomhetens årsrapport.

7. Styringskalender
Gjelder
budsjettår
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Tidspunkt

Tiltak

Ansvarlig

Merknader

2021

1. november

Innspill til marskonferansen

FHI

(satsingsforslag/konsekvensjustering
for 2020)
2020

31. januar

Foreløpig bevilgningsrapportering på

FHI

kapittel og post og

Årlig rundskriv fra
Finansdepartementet

artskontorapportering basert på
standard kontoplan til departementet
samt øvrig rapportering knyttet til
statsregnskapet.
2020

Ultimo februar

Kontaktmøte

HOD/FHA

2020

26. februar

Innspill RNB inneværende år

FHI

2019

Januar-mars

Ferdigstille årsrapport med frist 15.

FHI

mars

R-115 fra
Finansdepartementet

2021

12. april

Innspill rammefordelingsforslag

FHI

Etter nærmere avtale

2020

Mars-april

Gjennomføring av vårens ordinære

HOD/FHA

Årsrapport og regnskap skal

etatsstyringsmøte

behandles

2021

2. mai

Forslag til budsjettekster Prop. 1 S

FHI

2020

Juni

Kontaktmøte

HOD/FHA

Inkl. forberedelser store
satsinger 2021

2020

22. september

Budsjett- og regnskapsrapport per

FHI

annet tertial (31.08)

Med prognose for resten av
året, samt øvrig rapportering
bedt om i tildelingsbrevet

20120

22. september

Innspill nysalderingen

FHI

inneværende år
2020

September

Kontaktmøte

HOD/FHA

2021

September

Starte arbeidet med foreløpig

HOD/FHA

tildelingsbrev – innhente innspill fra
avdelingene
2020

2021

Oktober-

Gjennomføring av høstens

november

etatsstyringsmøte

November

Ferdigstille og oversende foreløpig

HOD/FHA

HOD/FHA

tildelingsbrev
2020

November-

Ev. kontaktmøte

HOD/FHA

Innspill til store satsinger

HOD/FHA

desember
2022
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10. november

2020

2020

Frist for virksomheten til skriftlig
Primo desember

tilbakemelding

Ultimo desember

Ferdigstillelse av endelig
tildelingsbrev etter endelig

FHI

HOD/FHA

Skal sendes før utgangen av
året.

budsjettvedtak

Folkehelseinstituttet skal uten unødig opphold varsle departementet når det blir kjent med
vesentlige avvik på eget ansvarsområde, eller når det blir kjent med vesentlige forhold som
er av betydning for sektorens samlede måloppnåelse.
Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
Tone Brox Eilertsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Barne- og familiedepartementet
Klima- og miljødepartementet
Riksrevisjonen
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