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1. Fullmakter 2013 
Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette unntak 

fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for bruk av 

unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort for i rundskriv 

R-110/2005 av 5. desember 2005. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av 

Finansdepartementet, jf. R-0634 B, som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.  

 

Nedenfor omtales to typer budsjettfullmakter: Først fullmakter som må delegeres for 

hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor. Dernest fullmakter som er delegert Nærings- og 

handelsdepartementet og som virksomhetene må søke departementet om samtykke til 

å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf pkt. B. I tillegg omtales administrative 

fullmakter som er delegert ved egne brev. 

Budsjettmessige fullmakter 
A. Fullmakter som må deligeres hvert år og som med dette delegeres:  

 fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

 fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 

 fullmakt til å overskride driftsbevilgningen under kap. 910, post 01mot tilsvarende 

merinntekt under kap. 3910,postene 01 og 03 

 fullmakt til å overskride driftsbevilgningen til investeringsformål mot tilsvarende 

innsparing i de neste tre budsjettår 

 

Sjøfartsdirektoratet har også fullmakt til å overskride tildelt lønnsbevilgning under post 

01 mot tilsvarende refusjon fra andre statsinstitusjoner, jf. rundskriv R-101/2008 punkt 

3.1.1.  

 

Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene 

til statsregnskapet. 

 

B. Budsjettfullmakter som er delegert Nærings- og handelsdepartementet og som 

etaten må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt 

tilfelle:  

 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste 

Administrative fullmakter 

Det vises til følgende: 

 Sjøfartsdirektoratets oppdaterte personalreglement som trådte i kraft 18.05.11. 

 NHDs brev av 16.09.99 om delegering av fullmakt i forbindelse med 

flyttegodtgjørelse 

 NHDs brev av 07.04.99 om innvilgelse av alminnelig samtykke til bruk av egen bil på 

tjenestereise 

 NHDs brev av 27.02.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med 

beordringsgodtgjørelse 

 NHDs brev av 11.07.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning for 

tapt arbeidsinntekt ved deltakelse i utvalg og råd m.m. 
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 NHDs brev av 30.01.02 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning ved 

skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten 

 NHDs brev av 06.06.02 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for 

arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet 

 NHDs brev av 10.03.05 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse 

med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved 

kortvarige kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og 

regnskapsførere 

 NHDs brev av 08.01.10 om delegering av fullmakt til å fastsette hvilke installasjoner 

som omfattes av særavtale for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs 

2. Retningslinjer for disponering av bevilgningene 
Bevilgningene skal disponeres i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn i 

budsjettproposisjonen, budsjettinnstillingen og Stortingets vedtak. Sjøfartsdirektoratet er 

underlagt Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten. Videre skal det være samsvar med Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i 

Sjøfartsdirektoratet fastsatt 11.6.2012. Hovedinstruksen regulerer økonomiforvaltningen i 

etaten og de faglig utadrettede aktivitetene generelt, mens styring av etatenes faglige 

aktiviteter ivaretas gjennom det årlige tildelingsbrevet.  

 

Informasjon om statlig økonomistyring, nyheter, utviklingsprosjekter og regleverk, 

herunder alle relevante rundskriv, finnes på Finansdepartementets hjemmeside 

www.fin.dep.no under menypunktet Statlig økonomistyring og på hjemmesiden til 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ). www.dfo.no  
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