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Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 

 
1. Bakgrunn 
Bestemmelser i dette rundskrivet gjelder fra 1. september 2009 og erstatter rundskriv  
R-113 av 4. november 2008. Rundskrivet presiserer håndtering av vedtatte fellesføringer i 
tildelingsbrevene, jf. rundskriv P-2/2009 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
 
Innholdet i det årlige tildelingsbrevet til underliggende virksomheter er regulert i 
Reglement for økonomistyring i staten § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten 
pkt. 1.4. Tildelingsbrevet er det viktigste styringsdokumentet i dialogen mellom 
departement og underliggende virksomhet, og skal gi grunnlag for virksomhetens 
prioriteringer og interne styring. Departementene skal stille bevilgningene til disposisjon 
for underliggende virksomheter ved tildelingsbrev, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i 
staten. Finansdepartementet vektlegger hensynet til entydige styringssignaler fra 
departement til underliggende virksomhet, hvor tildelingsbrevet har klare mål- og 
resultatkrav koplet med tildelte ressurser. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 
1.4 stiller følgende krav til hva tildelingsbrevet skal inneholde: 
 

a) Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsningsområder 
b) Styringsparametere for å kunne vurdere måloppnåelse og resultater, som skal være 

mest mulig stabile over tid 
c) Tildelt beløp fordelt på kapitler og poster og beløp som forutsettes inntjent 
d) Administrative fullmakter og budsjettmessige fullmakter i henhold til Stortingets 

vedtak og forutsetninger 

Er
sta

tte
t a

v R
-1

13
/1

8.
12

.2
02

0



Side 2 

e) Krav til rapportering 
f) Omtale av eventuelle evalueringer som skal igangsettes 

 
Departementene må utforme tildelingsbrev i tråd med kravene i Bestemmelser om 
økonomistyring i staten pkt. 1.4 og tilpasse tildelingsbrevets omfang og innhold til 
virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. 
 
2. Omtale av fellesføringer i tildelingsbrev 
Det er de senere årene registrert at det fra flere departementer har blitt satt fram krav 
og/eller ønsker om at andre departementer skal omtale tverrgående formål eller 
politikkområder som fellesføringer i sine tildelingsbrev til underliggende virksomheter. 
Omfanget av fellesføringer har økt sterkt de senere år. Den sterke veksten i omfanget av 
fellesføringer har bidratt til å gjøre tildelingsbrevets hovedfunksjon mindre tydelig.  
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har på denne bakgrunn i rundskriv P 2/2009 
fastsatt krav til og prosedyre for behandling av fellesføringer. Det er her lagt til grunn av 
regjeringen vedtar de årlige fellesføringene etter en særlig streng prioritering før 
budsjettbehandlingen i august måned.  
 
Finansdepartementet legger til grunn at departementene som hovedregel innarbeider 
regjeringens årlige vedtatte fellesføringer i tildelingsbrev til underliggende virksomheter. 
Det understrekes at dagens generelle krav til rapportering i tildelingsbrev, jf. punkt e) i 
Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.4, også omfatter vedtatte fellesføringer. 
Det innebærer også omtale av fellesføringene i virksomhetens årsrapport til 
departementet, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.5.1. 
 
3. Ikrafttredelse 
Dette rundskrivet trer i kraft fra 1. september 2009. 
 
Rundskrivet er tilgjengelig på Finansdepartementets internett under 
http://www.regjeringen.no/fin. 
 
 
Med hilsen 
 
Morten Baltzersen  e.f.      Knut Klepsvik 
ekspedisjonssjef        avdelingsdirektør 
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