Vedlegg 1: Styringskalenderen for 2018
Måned

Dato

Aktivitet

Jan.

Medio jan. medio feb.

Avslutning statsregnskap 2017 (jf. eget brev)

Feb.
Mars

Avslutning statsregnskap 2017 (jf. eget brev)
1. mars
1. mars
15. mars

Årsrapport 2017
Ev. innspill til revidert budsjett 2018
Budsjettforslag 2019

April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.

April

Etatsstyringsmøte vår

Okt.

Okt. - nov.
Okt.
1. nov.
31. des.

Nov.
Des.

Kontraktssamtale med virksomhetsleder

20. sept.

Risikovurdering og Status økonomi per 31.aug. I tillegg ev.
innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2018
Dialog om tildelingsbrev for 2019
Etatsstyringsmøte høst
Evt. innspill til store satsinger 2020
Tildelingsbrev for 2019

Nærmere informasjon om format og innhold i de ulike leveransene i styringskalenderen for
virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet finnes på regjeringen.no

Vedlegg 2: Fullmakter 2018
Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet
Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som
reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i
Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også til
veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene
nærmere.
NFD delegerer med dette følgende fullmakter til Sjøfartsdirektoratet for 2018, med de
utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:



Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av
bevilgningen på den aktuelle posten.
Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret,
forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai
2015.

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i
overensstemmelse med kravene i rundskriv R-110. Det bes om særskilt rapportering om
utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.
Administrative fullmakter
Det vises til følgende:
 Sjøfartsdirektoratets oppdaterte personalreglement som trådte i kraft 20.01.2014.
 Nærings- og handelsdepartementets (NHDs) brev av 16.09.99 om delegering av fullmakt
i forbindelse med flyttegodtgjørelse.
 NHDs brev av 27.02.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med beordringsgodtgjørelse.
 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.

