
   

 

 

Rundskriv R 
 

Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 

Telefon 22 24 90 90 

 

 

 

Samtlige departementer 
Statsministerens kontor 

 

 

 

 

Nr. Vår ref Dato 
R-113 20/7323- 18.12.2020 

 

Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 

Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for 

økonomistyring i staten § 3.  

 

1. Innledning 

I rundskriv R-113 presiseres hvordan vedtatte fellesføringer skal håndteres i 

tildelingsbrevene, jf. årlig rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 

fellesføringer og omtale av grunnlaget for fellesføringer i rundskriv P-2/2009 av 14. mai 

2009. Videre inneholder rundskrivet omtale av rapporteringen på fellesføringene i 

virksomhetenes årsrapporter.  

 

Rundskrivet erstatter rundskriv R-113 av 24. august 2009. Inndelingen i rundskrivet er 

tilpasset strukturen i de andre rundskrivene om statlig økonomistyring. I punkt 4 er det 

tatt inn omtale av at departementene må vurdere hvordan rapportering fra virksomhetene 

på fellesføringene bør skje. Videre er henvisninger og sitater i rundskrivet oppdatert i tråd 

med endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, senest ved endringer fastsatt 

av Finansdepartementet 23. september 2019.  

 

2. Virkeområde 

Rundskrivet gjelder for departementene, jf. reglement for økonomistyring i staten § 2.  

 

3. Krav til innholdet i tildelingsbrev 

Innholdet i det årlige tildelingsbrevet fra departement til underliggende virksomheter er 

regulert i reglement for økonomistyring i staten § 7 og bestemmelser om økonomistyring i 

staten (bestemmelsene) pkt. 1.5.  
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Tildelingsbrevet er et viktig styringsdokument 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. reglement for økonomistyring i staten § 7. 

Finansdepartementet vektlegger hensynet til entydige styringssignaler fra departement til 

underliggende virksomhet.  

 

Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.5 stiller krav om at tildelingsbrevet skal 

inneholde blant annet følgende: 

a) overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder 

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 

e) krav til innholdet i årsrapporten og til annen rapportering 

f) omtale av eventuelle evalueringer som skal igangsettes 

 

Departementene må utforme tildelingsbrev i tråd med kravene i bestemmelser om 

økonomistyring i staten pkt. 1.5 og tilpasse tildelingsbrevets omfang og innhold til 

virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. 

 

4. Omtale av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 

I rundskriv P-2/2009 av 14. mai 2009, utgitt av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, er det fastsatt krav til og prosedyre for behandling av 

fellesføringer. Det er her lagt til grunn at regjeringen vedtar de årlige fellesføringene etter 

en særlig streng prioritering før budsjettbehandlingen i august måned. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet orienterer om fellesføringene for det kommende året ved 

rundskriv til departementene.  

 

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. 

bestemmelsene pkt. 1.5 bokstav e, også omfatter vedtatte fellesføringer. Departementene 

må innenfor rammen av disse bestemmelsene og det årlige rundskrivet fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om fellesføringer, vurdere hvordan rapportering på 

fellesføringene bør skje når de i tildelingsbrevet setter krav til innholdet i årsrapporten og 

eventuell annen rapportering, jf. bestemmelsene pkt. 1.5, 1.6.1 og 2.3.3.  

 

5. Ikrafttredelse 

Dette rundskrivet gjelder fra 1. januar 2021. 
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Med hilsen 

 

Øystein Schønberg-Grevbo e.f. 

ekspedisjonssjef         

          Jonas Kjærvik 

seniorrådgiver 
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