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Deres ref.

Vår ref.
17/7337 - SOMA
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Statsbudsjettet 2018 Supplerende tildelingsbrev - Statens sivilrettsforvaltning
Vi viser til Prop. 1 S (2017-2018), jf. Innst. 6 S (2017-2018). Vi viser videre til
tildelingsbrev 10. januar 2018 til Statens sivilrettsforvaltning. Følgende endringer er
gjort:
Budsjettfullmakter
Det totale beløpet som stilles til disposisjon på kapittel 469 Vergemålsordningen, post
01 Driftsutgifter er 247 104 000 kroner.

Anslagsendringer på regelstyrte poster
I henhold til punkt 3.2.1 i økonomireglementet i staten skal alle bevilgninger være
basert på realistiske anslag over utgifter og inntekter. Justis- og
beredskapsdepartementet har i den forbindelse behov for innspill fra Statens
sivilrettsforvaltning til anslagsendringer på kap. 3469 Vergemålsordningen, post 01
Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter.

Prioriteringer
Med bakgrunn i de økte restansene ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), og
risikoen for at restanseøkningen kan bidra til at krav om regress blir foreldet, ber
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Org.nr.: 972 417 831

Saksbehandler

departementet SRF vie særlig oppmerksomhet om situasjonen ved KFV.

Fellesføringer
SRF skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og
utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for
dugnaden.
SRF skal i årsrapporten redegjøre for hvordan SRF rekrutteringsarbeid har vært
innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.
Har SRF hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Det er ønskelig at
virksomheten starter å måle fra 1.7. 2018. Har SRF færre enn fem nyansettelser i
perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet
til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre
måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle
virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært
vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt
ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.
SRF må videre sørge for at KFV mottar et disponeringsrundskriv som tar hensyn til de
overnevnte fellesføringene. For ytterliggere informasjon om fellesføringene se
Rundskriv H-3/18 (vedlagt).

Med hilsen
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konstituert ekspedisjonssjef
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avdelingsdirektør
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