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Statsbudsjettet 2012 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok
Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2012 skal bekreftes i eget brev fra
fagdepartementene. Bekreftelsesgrunnlaget er fagdepartementenes innsendte
rammefordelingsforslag per 25. juli 2011 (tallfil levert via Budkom). Utskrift av
foreløpig utkast til vedtak i Gul bok 2012 basert på fagdepartementenes innsendte fil, vil bli
vedlagt Finansdepartementets rammebrev som sendes ut etter Regjeringens
budsjettkonferanse. Alle endringer må være i forhold til dette.
Endringene kan enten leveres elektronisk via Budkom eller på annet lagringsmedium.
Meldingstypen er "Utvidet bekreftelsesbrev". Ved behov for brukerstøtte, ta kontakt med DSS
Brukerstøtte BUDMOD.
Vi vil presisere at på alle 01- og 24-poster må det posteres på underpost.
Endringer i tråd med rammebrevet bes bekreftet inn til Finansdepartementet i løpet av
fredag 2. september 2011. Samme dag må tilsagns- og bestillingsfullmakter og
romertallsvedtak leveres via Dokcom eller på annet lagringsmedium.
Endringer i kapittel- og posttekster, stikkord, avsnittsbetegnelse mv. kan foretas direkte på
tilsendte papirutskrift, som deretter returneres i kontrollert stand.
Det bes spesielt om at det i bekreftelsesbrevet ikke blir tatt opp saker som forutsetter
saksbehandling i Finansdepartementet. Sakene skal være avklart før bekreftelsesbrevet
sendes.
Det er svært viktig at vedtakslistene i fagproposisjonene er identiske med vedtakslisten i Gul
bok. Vi gjør oppmerksom på at det er tall og tekst i Gul bok som er grunnlag for vedtaket i
Stortinget.
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Fristen for å levere tekster til fagdepartementsomtalen i Gul bok er fredag 9. september
2011. Det vises til pkt. 6.1 i Hovedbudsjettskrivet for 2011 (R-4/2010) om utforming av
fagdepartementsomtalen til Gul bok.
Førsteutkast til fagproposisjoner skal leveres Finansdepartementet onsdag 7. september.
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