
Vedlegg 1 
Fullmakter 2008 

 
Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette 
unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for 
bruk av unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort 
for i rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005, jf. brev av 12. desember 2005. Det vises 
også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av Finansdepartementet, jf. R-0534 B, 
som forklarer budsjettfullmaktene nærmere. (Alle rundskriv fra Finansdepartementet 
finnes 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 administrative fullmakter 
som er delegert til Kredittilsynet ved egne brev, jf. pkt. C.  
  
A.     Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres 
- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01), jf. 

Finansdepartementets brev av 12. desember 2005. 
- Fullmakt til å inngå leieavtaler (ekskl. husleieavtaler) og avtale om kjøp av tjenester 

utover budsjettåret, jf. Finansdepartementets brev av 12. desember 2005, siste 
avsnitt. 

  
B.     Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som etaten må søke 
departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle 
-       Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Finansdepartementets 

brev av 22. desember 1993.  
- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf. 

Finansdepartementets brev av 12. desember 2005. 
 

  C.    Administrative fullmakter 
-         Fullmakter innen lønns- og personalområdet, jf. Finansdepartementets brev av  

17. desember 1999. 
-         Statens erstatningsansvar, jf. Finansdepartementets brev av 21. mars 2000. 
-         Eiendomsforvaltning, jf. Finansdepartementets brev av 7. oktober 1993. 
-         Fullmakt vedrørende økonomisk ansvar for arbeidstakere som har påført staten 

økonomisk tap, jf. Finansdepartementets brev av 18. desember 2000. 



 
        Vedlegg 2 

 
Styringskalender 2008 

Kredittilsynet 
  
  
  

Måned Aktivitet Dato 
Februar 
  

- Rapport på personalområdet til FIN 
- Forklaringer til statsregnskapet mv.  
- Årsrapport for 2007 til FIN 

01.02.08 
Februar  1) 
29.02.08 

Mars - Møte. Gjennomgang av personalrapporten 2007 
- Kvartalsmøte mellom Kredittilsynet og FIN  
- Møte. Gjennomgang av årsrapporten for 2007.                                      
- Medarbeidersamtale mellom finansråden og Kredittilsynets    
  direktør 

Uke 10-11 
Uke 10-13 
Uke 13-18 
 
Uke 13-18 

April - Utsendelse av foreløpige budsjettrammer 2009 for Kredittilsynet  
  fra FIN etter regjeringens rammekonferanse 
- Statusrapport om budsjettsituasjonen per 01.04.2008 fra  
  Kredittilsynet  

  
Uke 17 
 
21.04.08 

Mai - Forslag til omtale i St. prp. nr. 1 (2008-2009) til FIN (budsjett- og  
  rapportdel) 

 
30.05.08  

Juni - Kvartalsmøte mellom Kredittilsynet og FIN Uke 23-26 
September - Kvartalsmøte mellom Kredittilsynet og FIN Uke 36-40 

Oktober - Regjeringen fremmer St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Stortinget 
- Statusrapport om budsjettsituasjonen per 01.10.2008 fra  
  Kredittilsynet 

Primo oktober 
 
20.10.08 

November - Foreløpig tildelingsbrev for 2009 til Kredittilsynet 
- Tekniske retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettet for 2010 
  fra FIN (Budsjettskrivet for 2010)  
- Forslag til budsjett for 2010 for Kredittilsynet til FIN 

Primo november 
 
Primo november    
Ultimo november 

Desember - Tildelingsbrev for 2009 til Kredittilsynet fra FIN 
- Kvartalsmøte mellom Kredittilsynet og FIN 

Ultimo desember 
Uke 49-52 

  

1) Retningslinjer og frister vedr. statsregnskapet mv. vil bli gitt i eget brev fra Finansdepartementet. 


