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R-100 Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for
at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under virusutbruddet
1. Innledning
Den pågående situasjonen med utbrudd av koronavirus har økt risikoen for at statlige
virksomheter ikke klarer å utbetale lønn som følge av fravær hos personell i
virksomheten.
Formålet med unntakene som gis i dette rundskrivet, er å bidra til at statlige
virksomheter blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med
lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid.
Dette rundskrivet erstatter og viderefører unntakene knyttet til behandling av lønn og
andre lønnsopplysningspliktige ytelser i rundskriv R-100 av 1. september 2020. Tiltak
om førtidig utbetaling til leverandører er ikke videreført.
2. Virkeområde
Rundskrivet gjelder for alle statlige virksomheter, jf. reglement for økonomistyring i
staten § 2. Kravene i punkt 3, unntak 2 er kun aktuelt for statlige virksomheter som
benytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som tjenesteyter for
lønnstjenester.
Statlige virksomheter omfatter ordinære statlige forvaltningsorganer
(“bruttobudsjetterte virksomheter”), forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til
bruttoføring utenfor statsbudsjettet (“nettobudsjetterte virksomheter”) og statens
forvaltningsbedrifter. Disse er i rundskrivet kalt virksomheter.
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3. Midlertidige unntak
Finansdepartementet gir, med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten § 3
første avsnitt tredje setning, statlige virksomheter inklusive departementer følgende
midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene)
knyttet til behandling av lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser:
1. Statlige virksomheter gis unntak fra kravene i punkt 5.2.4.2 andre avsnitt til
kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta
formålet med unntaket og under forutsetningene omtalt nedenfor.
2. Statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester,
gis for lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser unntak fra kravet i punkt 2.5.2.2
første avsnitt andre setning om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i
virksomheten. Virksomheten kan i stedet avtale med tjenesteyteren (DFØ) at
denne ivaretar attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen for virksomheten (jf.
bestemmelsene punkt 2.6 tredje avsnitt romertall III og punkt 5.2.4.2 fjerde
avsnitt).
Unntakene gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast
ansatte og til midlertidig ansatte.
Unntak 1 innebærer at alle statlige virksomheter kan fravike de konkrete kravene i
bestemmelsene punkt 5.2.4.2 andre avsnitt til kontroller av lønnsberegningsforslaget så
langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Før attestasjon av
lønnsberegningsbekreftelsen kan finne sted, skal likevel mottakers bankkontonummer
kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Virksomheten skal
også utføre etterkontroll av lønnsberegningsbekreftelser i de tilfellene hvor unntaket
har vært benyttet. For å kunne etterleve kravet om etterkontroll, skal virksomheten
etablere systemer og rutiner som dokumenterer lønnsutbetalinger hvor unntakene for
kontroll av lønnsberegningsbekreftelsen er benyttet. Etterkontrollene skal utføres i tråd
med kravene i bestemmelsene punkt 2.5.5.
Unntak 2 innebærer at virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for
lønnstjenester, kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ, dersom fravær hos
virksomheten gjør det nødvendig, ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen ved utbetaling av lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser til
ansatte.
4. Forvaltning
Spørsmål kan rettes til DFØ som forvalter økonomiregelverket.
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5. Varighet og ikrafttredelse
Unntakene i pkt. 3 gjelder for en periode på inntil ett år, fra 1. april 2021 til 31. mars
2022. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet
bli kortet ned.
Departementene bes gjøre innholdet i rundskrivet kjent for sine virksomheter.
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