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Budsjettfullmakter for 2016 

Sentrale bestemmelser om budsjettering, budsjettdisponering og økonomiforvaltning i statlige 

virksomheter er samlet i Finansdepartementets Veileder i statlig budsjettarbeid som er 

tilgjengelig elektronisk på Finansdepartementets hjemmesider. Fullmakter i henhold til 

bevilgningsreglementet er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-110/2013 av 

25.11.2013.  

For 2016 gjelder følgende budsjettfullmakter for virksomhetene under Kulturdepartementet:  

1. Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter   

Virksomhetene kan overskride driftsbevilgningene mot tilsvarende merinntekter slik det 

framgår av oversikten nedenfor, jf.  Prop. 1 S (2015–2016):  

 overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under 

 kap. 300 post 01 kap. 3300 post 01 

 kap. 320 post 01 kap. 3320 postene 01 og 03 

 kap. 320 post 21 kap. 3320 post 02 

 kap. 322 post 01 kap. 3322 post 01 

 kap. 323 post 01 kap. 3323 post 01 

 kap. 324 post 01 kap. 3324 post 01 

 kap. 324 post 21 kap. 3324 post 02 

 kap. 326 post 01 kap. 3326 post 01 

 kap. 326 post 21 kap. 3326 post 02 

 kap. 329 post 01 kap. 3329 post 01 

 kap. 329 post 21 kap. 3329 post 02 

 kap. 334 post 01 kap. 3334 post 01 

 kap. 334 post 21 kap. 3334 post 02 

 kap. 339 post 01 kap. 3339 postene 02 og 04 

 kap. 339 post 01 kap. 5568 post 71 

 kap. 339 post 21 kap. 3339 post 07 

 kap. 340 post 01 kap. 3340 post 01 

 kap. 340 post 21 kap. 3340 post 02 

 kap. 342 post 01 kap. 3342 postene 01 og 02 

 Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til 

overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som 

inngår i nettoordningen for merverdiavgift.  

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 

bevilgning til neste år. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statsbudsjettet/veileder-i-statlig-budsjettarbeid.html?id=439275
http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_110_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_110_2013.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kud-20152016/id2456056/?ch=1&q=
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Dersom inntektene under de inntektspostene som er omtalt ovenfor blir mindre enn 

budsjettert, innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres 

tilsvarende mindreinntekten.   

2. Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr     

Virksomhetene kan benytte nettobudsjettering under post 01 Driftsutgifter ved utskifting av 

utstyr. Adgangen til å nettoføre inntekter ved utskifting av utstyr er begrenset til inntil 5 pst. 

av bevilgningen under post 01.  

3. Omdisponering mellom poster på budsjettet for statlige virksomheter 

Virksomhetene kan gis adgang til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 

Driftsutgifter til investeringer under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres, under samme kapittel. Slik omdisponering av midler skal godkjennes av 

departementet i hvert enkelt tilfelle. Før omdisponering kan foretas må derfor virksomhetene 

sende søknad om slik omdisponering til Kulturdepartementet.  

4. Overskridelse mot innsparing i senere budsjettermin  

Virksomhetene kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen under post 01 Driftsutgifter 

med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre påløpende 

budsjetterminene. Slik overskridelse skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. 

Før overskridelse kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik overskridelse til 

Kulturdepartementet.  

5. Inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester  

Virksomhetene kan inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret når 

avtalene gjelder virksomhetens ordinære drift og utgiftene kan dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå i avtaleperioden.  

6. Overføring av budsjettmidler mellom statlige virksomheter  

Overføring av budsjettmidler fra en virksomhet til en annen virksomhet kan skje ved at det 

overføres midler til mottakende virksomhets konto, eller ved at mottakende virksomhet får 

belastningsfullmakt, jf. Finansdepartementets rundskriv R-111/13. Dersom det benyttes 

fullmakt, skal fullmakten alltid gis til virksomheten, og ikke til en eller flere personer.  

Kopi av fullmakten sendes Kulturdepartementet v/Administrasjons- og økonomiavdelingen.  

7. Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste  

Overføring av ubrukt driftsbevilgning (postene 01 og 21) fra ett år til neste skal godkjennes 

av Finansdepartementet. Virksomhetene sender eventuell søknad om overføring av ubrukt 

driftsbevilgning til Kulturdepartementet i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i 

eget rundskriv til virksomhetene om statsregnskapet for 2016.  

8. Tilsetting av personale i statlige virksomheter  

Jf. Statens personalhåndbok. 

Myndigheten til å tilsette virksomhetsleder ligger i Kulturdepartementet. For øvrige stillinger 

er tilsettingsmyndigheten lagt til virksomhetene (tilsettingsråd/styrer). Unntatt fra dette er 

http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/R_111_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens-personalhandbok.html?id=543129
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likevel virksomheter uten styre/tilsettingsråd. For disse virksomhetene ligger 

tilsettingsmyndigheten i Kulturdepartementet.  

9. Opprettelse og inndragning av stillinger   

Den enkelte virksomhet kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. 

9.1 Opprettelse av stillinger 

Det kan opprettes stillinger under forutsetning av at: 

- virksomheten har budsjettmessig dekning for de lønns- og driftskostnader som 

tilsettingen medfører innenfor den tildelte budsjettrammen under post 01 

- virksomheten kan dekke de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører 

innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de påfølgende år 

- tilsettingen er i tråd med de føringer/forutsetninger for øvrig som er omtalt i dette 

tildelingsbrevet 

- tilsettingen ligger innenfor rammene av tjenestemannsloven 

- det kun nyttes stillingskoder fra gjennomgående lønnsplaner eller egne etatsplaner 

- lønnsplassering av stillingen behandles i samsvar med hovedtariffavtalens 

bestemmelser, jf. særlig hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8 om kunngjøring av stilling. 

9.2 Omgjøring av besatte stillinger 

Jf. Statens personalhåndbok. 

Opphevelsen av Bevilgningsreglementets § 10 medfører ingen endringer i hovedtariffavtalens 

bestemmelser om omgjøring av besatte stillinger (også lederstillinger). Dette skjer som 

tidligere i årlige sentrale og lokale forhandlinger. 

9.3 Inndragning av besatte stillinger 

Forutsetningen for å kunne inndra en besatt stilling er at arbeidet faller bort. Vedtak om å 

inndra en besatt stilling må treffes skriftlig og skal inneholde: 

- beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver og status (fast/midlertidig) 

- begrunnelse for inndragningen – tas med både i oppsigelsesvedtaket og i 

underretningen til den tjenestemann som sies opp 

Kulturdepartementet skal orienteres om vedtaket. 

Det vises ellers til pkt. 3 i PM 20/97 av 29. september 1997, samt reglene i tjeneste-

mannsloven og Hovedavtalen. 

9.4 Fullmakter 

Opprettelse av lederstillinger på kontorsjefnivå eller høyere, jf. lønnsplanene 90.100, 90.303 

og 09.840, og opprettelse av stillinger som forsker, prosjektleder eller utredningsleder, jf. 

lønnsplanene 90.400, 90.510 og 90.520, skal forelegges Kulturdepartementet. 

For virksomheter som er egne forhandlingssteder etter Hovedtariffavtalen i staten skal 

opprettelse av stillinger som avdelingsdirektør eller høyere forelegges Kulturdepartementet. 

10. Lønnsfastsetting av stillinger ved tilsetting 

Kulturdepartementet fastsetter lønn for de stillinger der tilsettingsmyndigheten er lagt til 

Kulturdepartementet.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/reglement/2012/hta-2014-2016.html?id=696502
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens-personalhandbok.html?id=543129
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/1997/pm-2097.html?id=108141
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/reglement/2009/hovedavtalen-i-staten.html?id=449042
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For øvrige stillinger er lønnsfastsettingen lagt til den enkelte virksomhet, jf. 

hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8. 


