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1. INNLEDNING

Det vises til virksomhets- og økonomiinstruks og tildelingsbrev 2017 for fylkesmannen som
ble sendt ut 22. desember 2016. Det vises også til det første felles supplerende tildelingsbrevet
for fylkesmannen som ble sendt ut 1. mars 2017.
Dette er det andre felles supplerende tildelingsbrevet til fylkesmannen for 2017.
Hovedintensjonen med dette styringsdokumentet, er å tildele budsjettmidler som er bevilget i
forbindelse med Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det vises i den
sammenheng til Prop. 129 S (2016-2017), Meld. St. 2 (2016-2017) og Innst. 401 S (20162017). I tillegg gis det ved behov oppklarende eller korrigerende informasjon i forhold til
styringssignaler gitt i de ovennevnte styringsdokumenter for inneværende år.
Ved spørsmål bes fylkesmannen ta kontakt med det ansvarlige fagdepartement.
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2. BUDSJETTILDELINGER OG BESKRIVELSE AV FORMÅL
2.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 21
- Beløp: Beløp: 29 200 kroner
Bevilgningen til tiltaket er økt. Ny ramme er 186 700 kroner.
Formål med bevilgningen:
Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i
kommunene.
Referanse til VØI eller TB:
Nr. oppg.5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester 5.2.3.2
Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:
• bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med
Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet
hvert år.
• ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder
blant annet velferdsteknologi.
- følge opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og samarbeide med KS
om tiltak og aktiviteter på regionalt og lokalt nivå.
Prosjektnummer/saksreferanse:
07002200

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 68
- Beløp: 1 544 200 kroner
Total tildeling over posten i 2017: 24 138 200 kroner
Formål med bevilgningen:
Bakgrunn for ordningen:
Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens
omsorg" og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av
Omsorgsplan 2020. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal
være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.
Programmet går nå over i en spredning- og innføringsfase.
Mål for ordningen:
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Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av
anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i
Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS-2225), anbefalinger om
tekniske krav til trygghetsteknologi (IS-2534), første gevinstrealiseringsrapport
(IS-2416) og den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS-2557).
Tilskuddsordningen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for
brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene.
Referanse til VØI eller TB:
• Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a.
Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under
Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram,
velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens
investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger (VØI oppgave nr.
5.1.4.9)
• Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og
omsorgstjenester inkludert psykisk helse og rusfeltet (TB
styringsparameter 3.1.3.1.1)
Prosjektnummer/saksreferanse:
07002700

Budsjettkapittel/-post: Kap. 761, post 79
- Beløp: 56 000 kroner.
Formål med bevilgningen:
Bevilgningen over kap. 761, post 79 er ekstramidler til spredning og
implementering av velferdsteknologi.
Det vises for øvrig til nærmere omtale av formålet med tildelingen over kap.
0761, post 68.
Referanse til VØI eller TB:
• Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a.
Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under
Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram,
velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens
investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger (VØI oppgave nr.
5.1.4.9)
• Utvikling av kapasitet og kompetanse i kommunale helse- og
omsorgstjenester inkludert psykisk helse og rusfeltet (TB
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styringsparameter 3.1.3.1.1)
Prosjektnummer/saksreferanse:
07005200

2.2 Justis- og beredskapsdepartementet

Budsjettkapittel/-post: Kap. 469, post 01
- Beløp: 10 125 224 kroner
Opprinnelig tildelt beløp: 8 896 402 kroner
Ekstra tildeling: 1 228 822 kroner
Ny budsjettramme på 469.01: 10 125 111 kroner
Formål med bevilgningen:
Den ekstra tildelingen er todelt. 1 016 000 kroner er ompostering fra kap. 525
Fylkesmannsembetene, post 01 Driftsutgifter og gjelder pensjonsutgifter. Det
vises til Prop. 129 S (2016 – 2017), side 64 for ytterligere omtale.
212 822 kroner er overføring av ubrukte midler fra 2016. For formålet med
bevilgningen vises det til opprinnelig tildelingsbrev for 2017, Virksomhets- og
økonomiinstruks for 2017 samt omtale under kap. 469 Vergemålsordningen,
post 01 Driftsutgifter i Prop. 1 S (2016 – 2017) for Justis- og
beredskapsdepartementet.
Referanse til VØI eller TB:
Punkt 3.3.2.1 i tildelingsbrev for 2017, Økt rettssikkerhet og rettslikhet for
vergetrengende og punktene 5.3.4.4 – 5.3.4.12 i Virksomhets- og
økonomiinstruks for 2017.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 469, post 21
- Beløp: Belastningsfullmakt
Formål med bevilgningen:
Statens sivilrettsforvaltning gir med dette fylkesmannen fullmakt til å utgiftsføre
kostnader etter reglene i lov om vergemål og lov om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her på kapittel 469, post 21 Spesielle Driftsutgifter. Vi viser til
postomtalen i Prop. 1 S (2016-2017) s. 187:
«Posten dekker godtgjøring og utgiftsdekning til verger, jf. vergemålsloven § 30.
Posten dekker også godtgjøring og utgiftsdekning til representanter for enslige
mindreårige asylsøkere, samt nødvendige utgifter til tolk, jf. utlendingsloven § 98 f.»
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Bevilgningen over kapittel 469, post 21 er for 2017 på totalt 174 042 000 kroner.
Med «tolkeutgifter» i postomtalen menes tolkeutgifter knyttet til
representantordningen for enslige, mindreårige asylsøkere. Tolkeutgifter knyttet
til saksbehandlingen i vergemålsforvaltningen skal, på vanlig måte, dekkes av
fylkesmannens ordinære driftsbudsjett over kap. 469, post 01. Det samme gjelder
for fylkesmannens utgifter til prosessfullmektige, legeerklæringer m.v.

2.3 Klima- og miljødepartementet

Budsjettkapittel/-post: Kap. 1420, post 21
- Beløp: -200.000 kroner, trekkes tilbake.
Formål med bevilgningen:
Forvaltning av store verneområder.
Prosjektnummer/saksreferanse:
14A10040

Budsjettkapittel/-post: Kap. 1420, post 31
- Beløp: 113.000 kroner
Formål med bevilgningen:
Tiltak i store verneområder.
Prosjektnummer/saksreferanse:
14A10040

Budsjettkapittel/-post: Kap. 1420, post 37
- Beløp: 3 370 000 kroner
Formål med bevilgningen:
Planting av skog på nye arealer som klimatiltak.
Prosjektnummer/saksreferanse:
14A16029
2.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Budsjettkapittel/-post: Kap. 525, post 01
- Beløp: 555 000 kroner
I brev datert 02.03.2017 fra Finansdepartementet ble mindreforbruk overført fra
2016. Embetets overføring på denne posten er på 555 000 kroner.
Budsjettkapittel/-post: Kap. 525, post 01
- Beløp: -1 016 000 kroner
I Revidert nasjonalbudsjett 21.06.2017 ble det fattet vedtak om å overføre
pensjonspremie til Statens pensjonskasse for vergemålsområdet fra kap. 525,
post 01 til kap. 469, post 01. For embetet utgjør dette 1 016 000 kroner. Se
omtale under Justis- og beredskapsdepartementet sitt punkt i 2.2 og i vedlegg 2.
Ny disponibel ramme på posten er etter disse endringene 120 327 000 kroner.
Formål med bevilgningen:
Bevilgningen dekker ordinære lønns- og driftsutgifter for fylkesmannsembetene.
Administrative tjenester finansieres også innenfor driftsrammen.
Referanse til VØI eller TB:
Det vises til tildeling gitt i det opprinnelige tildelingsbrevet av 22.12.2016.
Nye styringskrav i VØI eller TB:
•

Tillegg til punkt 6.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp
av tjenester utover budsjettåret i Tildelingsbrevet for 2017.
Som følge av strukturendringene og konsekvenser det har for embetenes
lokalbehov, har KMD gitt Statsbygg i oppdrag å gå igjennom alle
leieforholdene på porteføljenivå. KMD ønsker en mer samlet tilnærming
ved inngåelse og fornyelse av leiekontrakter hos embetene for å oppnå en
kostnadseffektiv forvaltning. Statsbygg vil før årsskiftet utarbeide
standardiserte verktøy som skal benyttes ved inngåelse av nye
leiekontrakter. Embetet skal derfor ikke ta egne initiativ knyttet til lokaler
og/eller husleiekontrakter.

•

Styringsmøte 7. november 2017.
Det vil bli avholdt styringsmøte tirsdag 7. november kl. 10-16 i Oslo, hvor
temaet er dialog om styringsdokumentene for 2018. Egen innkalling blir
sendt ut i forkant av møtet. Det vises for øvrig til vedlegg 1
"Styringskalender" som ble sendt ut med tildelingsbrevet for 2017.

•

Samarbeidsprosjektet "Statlige tidstyver i kommunesektoren"
Det er igangsatt et arbeid med identifisering av statlige tidstyver i
kommunene. Et av punktene som har kommet opp, er at kommunene
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opplever at det bes om rapportering på forhold som er tilgjengelig i
offisielle kilder. Embetet bes derfor innskjerpe at når det er behov for
informasjon fra kommunene, skal i første rekke de offisielle kildene
nyttes, for eksempel KOSTRA eller kommunens nettsider. Dette gjelder
også oppdrag som gis fra departement/direktorat/tilsyn.

Budsjettkapittel/-post: Kap. 525, post 21
- Beløp: -267 000 kroner
I brev datert 02.03.2017 fra Finansdepartementet ble merforbruk overført fra
2016. Ny disponibel ramme på denne posten er -267 000 kroner.
Formål med bevilgningen:
Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for tidsbegrensede
oppgaver for fylkesmannen som er finansiert av departement/direktorat/tilsyn
og andre virksomheter. Dette gjelder blant annet handlingsplaner og prosjekter
av ulik karakter. Midlene blir inntektsført på kap. 3525, post 01 og når de de
brukes blir de utgiftsført på post 21.

2.5 Kunnskapsdepartementet

Budsjettkapittel/-post: Kap. 225, post 63 og 64 (tabell 1)
Kap. 231, post 70 (tabell 4)
- Beløp: se vedlegg for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen: Tiltak i barnehage og grunnopplæringen
Tilskuddsforvaltning
Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskudd (60- og 70-poster) etter de
retningslinjer som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning. Retningslinjene
omtaler blant annet ansvar for informasjon, utbetaling, kontroll og rapportering.
Retningslinjene er lagt ut på FM-nett, og ordningene er omtalt på
Utdanningsdirektoratets nettside.
Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen
Post 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikt
Tilbakemelding fra embetene i økonomirapporteringen per 1. tertial danner
grunnlag for endring i belastningsfullmakten med en økning på kr 260 000, som
tildeles Fylkesmannen i Nordland.
Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge
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Tilbakemelding fra embetene i økonomirapporteringen per 1. tertial 2017 og
behandlingen av Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 der budsjettposten reduseres med 132,1
mill. kroner, danner grunnlag for endring i belastningsfullmakten som tildeles
embetene.
Kap. 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehager
Behandlingen av Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 der budsjettposten økes med 5 mill.
kroner, danner grunnlag for endring i belastningsfullmakten som tildeles
embetene.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.10.7 – Iverksetter av nasjonal politikk – Tilskuddsforvaltning

Budsjettkapittel/-post: Kap. 226, post 21 og 22 (tabell 2)
- Beløp: se vedlegg for tildeling per post og prosjektnummer
Formål med bevilgningen: Tiltak i barnehage og grunnopplæringen
Prosjektnr. 62226 Fagdager om standpunktvurdering
Fylkesmannen i Buskerud, Vestfold, Telemark, Nordland og Finnmark tildeles
midler for å gjennomføre fagdager om standpunktvurdering, der særlig
videregående skoler skal prioriteres som målgruppe. Dette er en videreføring av
arbeid med fagdager om standpunkt i 2016.
Prosjektnr. 60269 Administrasjon og kompetanseutvikling (post 22)
Midler til Fylkesmannen i Finnmark skal dekke reise- og oppholdsutgifter høsten
2017 for deltakere fra Finnmark i videreutdanning for lærere, Kompetanse for
kvalitet. Embetet skal refundere reise- og oppholdsutgifter ut fra et samlet
refusjonskrav fra hver skoleeier. Staten dekker 75 prosent av reise- og
oppholdsutgifter for den enkelte deltaker som deltar på samlingsbaserte
studietilbud, begrenset oppad til kr 25 000 per lærer per semester. Det
forutsettes videre at billigste reisemåte velges. Merk at midlene ikke gjelder
deltakere på rent nettbaserte tilbud.
Midler til Fylkesmannen i Nordland skal dekke faseforskyvede utgifter fra 2016.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.2.1-5.1.2.4 – Iverksetter av nasjonal politikk – Kompetanseutvikling og
rekruttering
2.6 Landbruks- og matdepartementet

Budsjettkapittel/-post: Kap. 1142 post 45- Større utstyrskjøp og vedlikehold.
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-

Beløp: 850.000 kr.

Det er ikke gitt noen opprinnelig tildeling til Fylkesmannen på kap. 1142 post 45.
Tildelingen for 2017 er gitt etter overføring av et mindreforbruk fra 2016. Dette
innebærer at Fylkesmannens gjeldende belastningsfullmakt er 850.000 kr.
Formål med bevilgningen:
Dekke kostnadene knyttet til oppfølging av Norges ansvar for konvensjonsgjerde
mot Sverige.
Referanse til VØI eller TB:
VØI 5.1.6.9.
Prosjektnummer/saksreferanse:
17/19189-35

Med hilsen

Cathrin Sætre
ekspedisjonssjef (sign)

Vedlegg
Vedlegg 1 – Tildelinger på KDs budsjettkapitler
Vedlegg 2 – Tildelinger JD vergemål
Vedlegg 3 – Forklaring skogplanting og klimatiltak
Kopi:
Riksrevisjonen
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utdanningsdirektoratet
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Bjørg Helene Holen
Avdelingsdirektør

