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1.
Lederens beretning
Statens sivilrettsforvaltnings (SRF) ordninger skal sikre individets rettigheter,
rettsikkerhet og rettslikhet. Det er min vurdering at rettsikkerheten til våre brukere
i hovedsak er godt ivaretatt i 2021.
SRF har i 2021 hatt god utvikling på digitaliseringsprosjekter av nasjonal be
tydning. Fullmaktsløsning for innbyggere (FUFINN) og digitalt vergeregnskap
har stor betydning for rettssikkerheten til vergehavere og en effektiv forvaltning.
Prosjektene handler om behovet for sikker og effektiv digital kommunikasjon
mellom forvaltningen og innbyggere. Vårt arbeid bidrar til å nå målene i
Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019 - 2025). FUFINN gir mer effektiv
og treffsikker digital samhandling på tvers av forvaltningsnivå stat og kommune
og mulighet for å dele data med andre sentrale virksomheter som Skatteetaten
og NAV.
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Følgende interne og eksterne forhold har hatt betydning for at vi har oppnådd
gode resultater. Internt i SRF har vi lagt vekt på å bygge kompetanse, prioritere
ressurser og legge til rette for smidig prosjektgjennomføring. Basert på erfaring
har vi satt av mer tid og ressurser til å sikre nødvendig forankring og samarbeid
med eksterne samarbeidspartnere. Tydelig prioritering av arbeidet fra Justis- og
beredskapsdepartementet har vært en viktig faktor. Jeg viser for eksempel til
den pågående høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til
endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet for å legge til rette for
bruk av digitale vergefullmakter.
SRF har i 2021 prioritert utvikling og styring av fagområdene vergemål og
voldsoffererstatning, herunder etatsstyring og oppfølging av Kontoret for volds
offererstatning og statsforvalteren, i tråd med føringer i tildelingsbrev fra Justisog beredskapsdepartementet.
4

De mange tiltak som gjennom flere år er iverksatt på vergemålsområdet har bidratt
til kvalitetsheving både i det enkelte vergemålet og i vergemålsforvaltningen.
Vergehavers rett til selvbestemmelse er godt innarbeidet, og vergemålene
tilpasses nå den enkelte vergehaveren gjennom det pågående arbeidet med å
digitalisere vergefullmaktene. SRF har også i 2021 prioritert opplæring og opp
følging av verger. Det er min vurdering at de gjennomførte tiltakene har bidratt
til mer kompetente verger og styrket vergehavers rettsikkerhet. SRFs og stats
forvalternes informasjons- og veiledningstiltak om alternativer til vergemål har
hatt ønsket effekt. Utviklingen i antall vergemål har vært stabil samtidig som bruk
av fremtidsfullmakter øker.
Kontoret for voldsoffererstatning har hatt en positiv utvikling på flere områder
i 2021. Restansen har gått noe ned og det er behandlet flere saker. Effektiviserings
tiltak gjennomført over tid, styrket budsjett og økt bemanning ser nå ut til å
gi noe effekt. Jeg er tilfreds med at resultatene ved Kontoret for voldsoffer
erstatning er bedre enn på lenge, men restansen og den gjennomsnittlige
saksbehandlingstiden er fortsatt for høy til at jeg kan vurdere måloppnåelsen
som tilfredsstillende. Et viktig ledd i rettssikkerheten er blant annet å få
behandlet saker innen rimelig tid. Flere brukere må fortsatt vente for lenge på
svar på sine søknader.
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SRF har brukt tilgjengelige ressurser i henhold til føringer og prioriteringer fra
Justis– og beredskapsdepartementet. Det er også i år prioritert å disponere
interne ressurser til større digitaliserings- og utviklingsprosjekter. For våre med
arbeidere har hjemmekontor og digitale møter preget arbeidshverdagen i 2021.
SRF har vært i tilnærmet ordinær drift, men særlig i 3.tertial erfarte vi at covid-19
påvirket samhandling og ressursutnyttelse noe. Samlet sett vurderer jeg SRFs
måloppnåelse som god med de ressursene vi har hatt tilgjengelig. Jeg mener vi
sikrer en effektiv ressursbruk og god faglig forvaltning.

Oslo 15. mars 2022

Anne Pauline Jensen
direktør
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2.
Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Samfunnsoppdrag

Våre oppgaver

SRF forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal
sikre individets rettigheter og rettslikhet og bidra til god rettspleie. Treffsikker
og rask saksbehandling og samhandling med relevante aktører skal bidra til at
ordningene oppfyller sitt formål. SRF skal være en pådriver for at ordningene
styres, forvaltes og utvikles med best mulig effekt for brukerne og samfunnet.
Vårt arbeid skal baseres på et faglig godt grunnlag.

Verdier
Samfunnsoppdraget skal løses med forankring i våre verdier: service, tillit,
effektivitet, respekt og kvalitet (STERK).
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SRF er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdeparte
mentet og er sentral vergemålsmyndighet.
Våre arbeidsoppgaver er knyttet til behandling av enkeltsaker og direktorats
oppgaver. SRF har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: verge
mål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testa
menter og saker etter voldsoffererstatningsloven.
SRF har etatsstyringsansvaret for statsforvalterne på områdene vergemål
og rettshjelp. Vi har i tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffer
erstatning. Vi forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke
om økonomisk kriminalitet, eksigible gjeldsbrev samt tilskuddsordningen for
spesielle rettshjelptiltak.
7

SRF utøver også sekretariatsfunksjon for Erstatningsnemnda for voldsofre,
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Den rettsmedisinske kommisjon, Barne
sakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Konkursrådet og
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.
SRF har 79 ansatte per 31.12.21. Antall årsverk totalt i 2021 tilsvarer om lag 68,7.
Virksomheten er lokalisert i Oslo og på Hamar og er organisert i tre avdelinger.
Ledergruppen består av:
Direktør: Anne Pauline Jensen
Avdelingsdirektør Vergemål- og rettshjelpsavdelingen: Line Schei Mogenstad
Avdelingsdirektør Erstatningsavdelingen: Kristina Kjeverud
Avdelingsdirektør Utviklings- og administrasjonsavdelingen: Janne Karlsen

Styringsparametere til vergemål:
SP 1 – Utvikling av tiltak for å sikre vergehavers selvbestemmelse
SP 2 – Utvikling i klagesaker og tilsyn
SP 3 – Digitalisering
Styringsparametere til voldsoffererstatning:
SP 4 – Videreutvikle tiltak for å redusere saksbehandlingstiden
og redusere restanser
SP 5 – Utvikling i klagesaksbehandlingen
Styringsparameter til fri rettshjelp
SP 6 – Utvikling i klagesaksbehandling
Styringsparameter til Barnesakkyndig kommisjon
SP 7 – Saker skal behandles innen fristen

Hovedmål:
Rettsikkerhet
Virksomhetsspesifikke mål:
Rettsikkerhet til brukere av SRFs ordninger er ivaretatt
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Figur 2.1 - Organisasjonskart
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Nøkkeltall/Volumtall
Tabell 2.1 - Sentrale volumtall for virksomheten
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne klagesaker vold

948

1 023

809

691

910

Innkomne klagesaker vergemål

401

522

402

501

585

14 403

14 525

14 081

13 052

13 108

2021

2020

2019

2018

2017

Antall årsverk

68,7

66

62

62

61

Tildeling kap. 473 (mill. kr)1

58,7

55,7

51

53,9

46,9

Tildeling kap. 469 (mill. kr)2

43,6

40,1

43

34,4

28,7

101,4

92,7

94,3

86,7

75,6

64,6

63,4

61

65,5

67

Innkomne saker alle saksfelt totalt1
1 Inkluderer også DRK- og BSK-sakene.

Tabell 2.2 - Nøkkeltall

Driftsutgifter kap. 473/469 (mill. kr)
Lønnsandel av driftsutgifter kap. 473/469 (%)3

1 SRF forvalter totalbevilgning på kapittel 473 post 01 og har ansvar for tildeling av midler til Kontoret for voldsoffererstatning. Tallet utgjør SRFs andel av tildelingen over kapittelet.
2 SRF forvalter totalbevilgning på kapittel 469 post 01 og har ansvar for tildeling av midler til statsforvalteren på vergemålsområdet. Tallet er SRFs reelle forbruk på kapittelet.
3 SRF overtok forvaltningsansvaret for vergemålsapplikasjonen i 2016. Dette har medført en betydelig økning i driftsutgifter på kapittel 469 post 01.
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3.
Årets aktiviteter og resultater
Resultater og måloppnåelse i henhold til mål og
styringsparametere i TB 2021
3.1 Vergemål
Vergemål er en velferdsordning som hjelper personer som ikke kan ivareta egne
interesser, slik at de kan leve sine liv på lik linje med andre. Ordinære vergemål
skal være frivillige. Vergemålet skal tilpasses den enkelte og ikke være mer
omfattende enn nødvendig. Gjennom god beslutningsstøtte skal vergemål
bidra til at rettssikkerhet og rettslikhet blir ivaretatt. Rundt 42 200 voksne
personer i Norge har et frivillig vergemål.
Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og behandler saker i første instans.
Rekruttering, opplæring av og tilsyn med verger er også blant oppgavene til
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statsforvalteren. SRF er sentral vergemålsmyndighet og hovedoppgavene er
etatsstyrings- og budsjettansvar, overordnet ansvar for faglig utvikling, kapital
forvaltning, klagesaksbehandling, forvaltning av saksbehandlerløsningen VERA
og tilsyn.
Utvikling i antall vergemål
Antall voksne personer med vergemål har vært stabilt de siste årene, jf. tabell
3.1. Andelen eldre i Norge har økt1 og personer med demens eller tilsvarende
sykdommer utgjorde i underkant av halvparten av opprettede vergemål 2021.
Det er påregnelig at det vil bli en økning i personer med demens eller andre
aldersrelaterte sykdommer2 framover og dette kan potensielt medføre en be
tydelig belastning av vergemålsforvaltningen.
1 Statistikk fra NAV viser at i 2015 mottok omtrent 825 000 alderspensjon fra NAV mot en million i 2021.
2 Det er estimert at det i 2020 var om lag 100 000 personer med demens, mens tallet forventes å stige til over 236 000 i 2050.
Estimatet er fra Nasjonalt senter for aldring og helse.
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Figur 3.1 - Stadfesting av fremtidsfullmakter

Tabell 3.1 - Utvikling i antall vergemål 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

Totalt antall vergemål
(EMA ikke medregnet)

64 732

64 292 63 299 64 457 67 105

Sakstype «Voksne»

42 561

42 281

Opprettet nye vergemål
for voksne
% av begjæringer om
vergemål som blir vergemål
Fratakelse av rettslig
handleevne

41 452

Antall fremtidsfullmakter
2000

41 849 40 465

6 325

7 667

6 349

7 579

7 623

72

76

76

80

85

296

280

236

224

-

1500

1000

500

De senere årene har SRF og statsforvalterne arbeidet med å informere om og
fremme privatrettslige alternativer til vergemål, herunder fremtidsfullmakter,
legalfullmakter og private fullmakter.

0

2017

2018

2019

2020

2021

Trenden med en vesentlig økning i stadfestede fremtidsfullmakter har fortsatt fra
om lag 1000 i 2020 til om lag 1 600 i 2021, jf. figur 3.1. Antall søknader som ikke
fører til at det blir opprettet vergemål er også økende. Dette kan tyde på at mer
informasjon og veiledning om alternativer til vergemål har hatt en effekt.
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Utvikling i midler på kapitalkonto
Når statsforvalteren oppretter et vergemål skal vergehaverens økonomiske
midler som hovedregel omgjøres til kontante midler og plasseres som innskudd
i bank. Midlene til vergehaveren fordeles på tre kontotyper.

Tabell 3.2 - Forvaltning av bankmidler fordelt på sakstype
Sakstype

Voksen
Mindreårig

Kapitalkonto

• Midler over 2G
• Statsforvalteren
disponerer
• Bokføres i et
regnskapsprogram
• Plassering i kvalifi
serte banker og
spareprodukter

Vergekonto

• Midler inntil 2G
• Verge disponerer i
tråd med vergehavers
ønsker og vilje
• Vergehavers løpende
utgifter og inntekter
• Vergen har
regnskapsplikt

Brukskonto

• Vergehaver disponerer
• Verge har ikke
disposisjonsrett
• Ikke regnskapsplikt

Det er i dag nærmere 23 milliarder kroner på kapitalkonto, fordelt på ca. 34 000
kontoer i om lag 50 banker.
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Annen forvaltning
Totalt

Saldo per 31.12.21

Saldo per 31.12.20

16 129 446 874

15 372 181 792

6 105 207 600

5 996 351 331

689 340 111

642 759 878

22 923 994 585

22 011 293 001

Vergehavers selvbestemmelse og mer individtilpassede vergemål
Styringsparameter 1 - Utvikling av tiltak for å sikre vergehavers
selvbestemmelse
Vergehavers selvbestemmelse
Alminnelige vergemål skal være frivillige. Vergemål skal utøves med respekt for
vergehavers vilje og behov. Vergehavers rett til selvbestemmelse, og vergens rolle
med å støtte opp under denne retten, er godt innarbeidet i vergemålsfor
valtningen. Dette er et resultat av en rekke tiltak iverksatt de senere år. Til
takene har vært rettet både mot verger og statsforvalterne. Det fremgår av stats
forvalternes årsrapporter at vergehavers rett til selvbestemmelse er integrert i
saksbehandlingen og i opplæringen av verger.
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Samtale med personen som trenger verge er en viktig del av statsforvalterens
saksbehandling før et vergemål opprettes. Samtalen skal bidra til å sikre frivillig
het og individtilpasning. I tillegg kan statsforvalteren gi personen informasjon
om aktuelle alternativer til vergemål og hva en verge kan hjelpe med. I SRFs
styringsdokumenter til statsforvalterne er det uttrykt at samtale skal gjennom
føres «med mindre det er umulig eller formålsløst».
Det har vært store variasjoner mellom statsforvalterne i gjennomføring av
samtaler. SRF har derfor også i 2021 satt søkelys på å øke andelen saker der det
gjennomføres samtale. Det er lagt til rette for læring gjennom «beste praksis».
Blant annet holdt fire statsforvaltere med høy andel gjennomførte samtaler
innlegg på fagledersamlingen våren 2021. Samtaler var også tema på fag
samlingen som holdes for samtlige ansatte i vergemålsforvaltningen.
Utviklingen har vært positiv og andelen saker det gjennomføres samtaler er
stadig økende, jf. tabell 3.3.

Tabell 3.3 - Andel gjennomførte samtaler 2019-20211
2021

2020

2019

Statsforvalteren i Agder

65

58

67

Statsforvalteren i Innlandet

50

45

52

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

52

61

56

Statsforvalteren i Nordland

48

37

40

Statsforvalteren i Oslo og Viken

42

35

38

Statsforvalteren i Rogaland

47

43

47

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

59

56

55

Statsforvalteren i Trøndelag

40

33

38

Statsforvalteren i Vestland

59

47

37

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

53

49

50

Samlet resultat

48

42

45

1 Oversikten gjelder de tilfellene der det blir opprettet vergemål. Vi har ikke statistikk på antall gjennomførte samtaler som ender
med at det ikke opprettes vergemål.
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Statsforvalterne rapporterer at det legges vekt på å få gjennomført
samtaler med vergehavere og andre i forbindelse med opprettelsen
av vergemål og det tilstrebes å tilpasse det enkelte vergemål i tråd
med den enkeltes ønsker og behov.

Hovedårsaken til at det ikke gjennomføres samtaler er at det vurderes som umulig
eller formålsløst. Dette gjelder for 71 prosent av sakene. I 17 prosent av sakene får
ikke statsforvalteren tak i vedkommende og i 3 prosent av sakene ønsker ikke
personen en samtale. Dette er omtrent likt som foregående år.
Av nye vergemål opprettet i 2021 er i underkant av halvparten registrert med
demens eller tilsvarende sykdommer. SRF antar at samtale anses som umulig
eller formålsløst særlig i de tilfellene det er aktuelt å opprette vergemål for
personer med demens.
Samtalen er frivillig for den det gjelder. Noen vil ikke være i stand til å gjennomføre
en samtale, mens andre vil kunne oppleve en samtale med statsforvalteren som
unødvendig og brysom. SRF arbeider med tiltak som skal bidra til at samtalen
oppleves god og trygg for vergehaver, og vil undersøke mulige tiltak for å øke
andelen samtaler ytterligere.
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Mer tilpassede vergemål
Ved opprettelse av et vergemål skal omfanget av vergemålet tilpasses den
enkelte og ikke være mer omfattende enn nødvendig.
SRFs viktigste tiltak i 2021 for mer individtilpassede vergemål har vært FUFINNprosjektet. SRF har utviklet nye vergefullmakter som vergene etter hvert
kan bruke for å utføre tjenester digitalt på vegne av vergehaverne. Tydelige
avgrensninger av vergens fullmakt vil tydeliggjøre hva vergen kan gjøre, og
dermed også redusere risikoen for misbruk.
Fra høsten 2021 ble de digitale vergefullmakter brukt i alle nyopprettede
vergemål. Ved utgangen av 2021 hadde statsforvalterne opprettet om lag 5000
digitale vergefullmakter. Statsforvalterne vil i løpet av 2022 gjennomgå og gjøre
eksisterende papirfullmakter digitale.
Kvalitative effekter for vergehavere realiseres fortløpende etterhvert som stats
forvalterne endrer fullmaktene. Dette arbeidet gir både et mer individtilpasset
vergemål og økt rettssikkerhet for vergehaverne. Enkelte statsforvaltere trekker
frem i årsrapportene at FUFINN-prosjektet har bidratt til økt bevissthet og
konkretisering av vergens oppdrag.
Det gis nærmere omtale av FUFINN under styringsparameter 3 Digitalisering.
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Kompetente verger
Verger skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta vergehavers interesse og
behov. De må vise god rolleforståelse og respekt for vergehavers integritet og
selvbestemmelsesrett. Verger skal gi beslutningsstøtte til vergehaver ved å gi
informasjon tilpasset personen det gjelder, forklare hvilke valg personen har og
støtte personen i å ta valg. Statsforvalteren har ansvaret for å gi opplæring til
vergene, både ved oppstarten og underveis i oppdraget.
For å sikre lik opplæring og styrke vergers kompetanse har SRF utarbeidet
flere e-læringskurs for verger. E-læringskursene kan gjennomføres når og hvor
vergene selv måtte ønske. Dette gir fleksibilitet, både for statsforvalteren og
vergene, og er en effektiv måte å øke vergenes kompetanse på.
Det er utarbeidet et introduksjonskurs for nye verger som gir en grunnleggende
innføring i vergemålsordningen og vergens oppgaver. Kurset ble tilgjengelig på
SRFs e-læringsplattform våren 2021. Vergehaveres rett til selvbestemmelse og
støtte er et viktig tema i kurset.
Andre kurs som ble lagt ut på e-læringsplattformen høsten 2021:
• Innføring i digitale vergefullmakter
• I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet har SRF utarbeidet
et e-læringskurs for verger som omhandler CRPD
• Kapitalforvaltningen i vergemålsordningen
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I tillegg er det utarbeidet e-læringskurs om temaene overgrep og sosialkontroll
samt samtalemetodikk og beslutningsstøtte som ble publisert februar 2022.
Øvrige tiltak som er iverksatt for å styrke vergers kompetanse er oppdatering av
veilederen om statsforvalterens ansvar for opplæring og veiledning av verger.
Statsforvalterne rapporterer at selvbestemmelse er sentral tematikk i deres
opplæring av verger. De melder også at denne rolleforståelsen synes å være
godt innarbeidet blant verger. Dette gjelder særlig de faste vergene som stats
forvalteren har tettere kontakt med enn øvrige verger.
Gjennom 2021 har statsforvalterne i liten grad gjennomført fysiske kurs for
verger grunnet covid-19. Statsforvalteren har blant annet støttet seg på SRFs
e-læringskurs samt annen digital opplæring og oppfølging av verger.
Det er grunn til å anta at SRFs e-læringskurs har bidratt til å forbedre vergers
kompetanse for å sikre vergehavers selvbestemmelse i 2021.
For å styrke statsforvalternes systematiske tilnærming til opplæring av verger,
er det i styringsdokumentene til statsforvalterne for 2022 satt krav om at nye
verger skal ta introduksjonskurset. Statsforvalterne har oversikt over hvilke
verger som har tatt kurset og kan følge opp verger som ikke gjennomfører kurset.
Tiltaket sikrer lik, grunnleggende kompetanse hos vergene.
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Rettssikkerhet og rettslikhet
Det er et mål at personer med verge skal sikres rettssikkerhet og at verge
målsloven praktiseres likt uavhengig av bosted. Rettssikkerhet handler om at
personer skal få riktige avgjørelser og sikres en forsvarlig saksbehandling. Et
viktig ledd i rettssikkerheten er blant annet å få behandlet saker innen rimelig tid.
Gjennom ulike tiltak legger SRF til rette for at praksis skal bli likere.
Statsforvalterne oppretter om lag 7 000 vergemål i året. Opprettelsen av et
vergemål krever en grundig saksutredning, og saksbehandlingsprosessen inne
bærer en rekke ulike steg. SRF har i samarbeid med fire statsforvaltere kartlagt
prosessene ved opprettelse av vergemål. Formålet har vært å se om prosessene
kan legges opp likere og mer effektivt, for eksempel ved å endre eller fjerne
ulike trinn, slik at total saksbehandlingstid blir kortere. Arbeidet med dette vil
fortsette i 2022.
SRF gir føringer om prioritering av visse sakstyper og har satt resultatmål på
saksbehandlingstid for statsforvalterne på sentrale sakstyper. Statsforvalternes
måloppnåelse på de prioriterte sakstypene i 2021 er tilnærmet lik på opprettelse av
vergemål og betydelig bedre på klagesaksbehandling sammenliknet med 2020.
I tråd med føringen om å gjøre ordningen for fremtidsfullmakter mer bruker
vennlig, fikk statsforvalterne i 2021 resultatmål på saksbehandlingstiden for
stadfestelse av fremtidsfullmakter. De fleste statsforvaltere når målet til dels
med god margin, mens enkelte statsforvaltere har såpass lav måloppnåelse at
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det både drar snittet ned og gir inntrykk av ulik praksis. På bakgrunn av disse
ulikhetene åpnet SRF i 2021 et tilsyn på statsforvalternes behandling av
fremtidsfullmakter. Tilsynet omtales nærmere i avsnitt under.
Tabell 3.4 - Aggregert måloppnåelse for prioriterte sakstyper 2017-2021

(resultatmål i 2020 i parantes)

2021

2020

2019 2018

2017

Opprett vergemål
(80 % innen 70 dager)

76

78

71

78

841

Klagesaksbehandling
(80 % innen 60 dager)

74

63

55

392

-

Stadfestelse fremtidsfullmakt
(80 % innen 30 dager)

70

-

-

-

-

1 Resultatmål i 2017 80 % innen 80 dager.
2 Resultatmål i 2018 80 % innen 70 dager.

Styringsparameter 2 - Utvikling i klagesaker og tilsyn
Muligheten for å kunne klage på et vedtak og få en ny objektiv vurdering av en sak
er en sentral del av rettssikkerheten. I mange tilfeller vil ikke vergehaveren være
i stand til å klage selv, og ofte er det vergen eller en nærstående som står bak
klagen eller bekymringsmeldingen. Dette er noe SRF erfarer særlig i sakstypene
godtgjøring, opphør av vergeoppdrag og innsyn.
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I noen saker kan det være vanskelig å vite om klageren fremmer egne interesser
og synspunkter, eller representerer vergehaverens vilje. SRF erfarer både
gjennom klagesaker og tilsynssaker at vergehaverens vilje i en del tilfeller må
kartlegges bedre.
Klagesaker
Godtgjøring til verge utgjør fremdeles den største andelen klagesaker, og
andelen økte i 2021 sammenlignet med 2020. En årsak til økningen kan være
at SRF ved flere anledninger behandlet likelydende klager, knyttet til ulike
vergehavere. Blant annet behandlet SRF et sakskompleks med over 30 saker
der klageren var den samme, men klagen gjaldt sakene til forskjellige verge
havere.
Andelen saker som gjelder opprettelse av vergemål er omtrent like stor som
i 2020. Også i 2021 har vi sett klager på at statsforvalteren har avslått søknad om
vergemål fordi personen det gjelder ikke ønsker vergemålet. I mange av disse
tilfellene er det pårørende som klager på avslaget. SRF gir gjennomgående ikke
medhold i disse sakene.

SRF har også behandlet saker der spørsmålet er om et vergemål skal opprettes
selv om personen det gjelder har skrevet en fremtidsfullmakt. Problemstillingen
i disse sakene har blant annet vært at fremtidsfullmakten ikke dekker personens
behov, eller at fullmektigen ikke ivaretar personens interesser som forutsatt
i fremtidsfullmakten.
Figur 3.2 - Fordeling av sakstype - behandlede saker

Opprettelse av vergemål 17%
Oppnevning av verge 7%
Opphør av vergeoppdrag 5%

Arv og gave 5%
Avvisning 6%
Forvaltning av midler 3%
Bruk av kapital 2%

Annet 3%
Øvrige
samtykkesaker 5%

Godtgjøring 41%

Innsyn 6%

I løpet av 2021 har SRF behandlet saker som omhandler problemstillinger knyttet
til negativ sosial kontroll og utilbørlig påvirkning. I disse sakene har blant annet
spørsmålet om hva som er personens vilje vært sentralt; om det er personen selv
eller noen andre i kretsen rundt vedkommende som ønsker at et vergemål blir
opprettet, ev. opphører.
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Andelen saker der klager ble gitt medhold har holdt seg stabil, og utgjorde
24 prosent i 2021. SRF omgjorde helt eller delvis 12 prosent av sakene, og
opphevet 12 prosent av sakene. I noen tilfeller var SRF uenig i statsforvalterens
vurdering, mens andre saker er blitt sendt tilbake til statsforvalteren fordi SRF
mente vurderingene er mangelfulle. SRF innhentet i noen saker ytterligere
dokumentasjon, og dette førte til at statsforvalterens vedtak ble endret.
Tabell 3.5 - Resultater 2017-2021 Klagesaker vergemål
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne klagesaker

401

522

402

501

585

Behandlede klagesaker

489

441

429

503

559

Restanse

56

145

68

97

111

Saksbehandlingstid (mnd.)

3,5

2,8

2,7

3,1

2

Andel klagesaker som gis medhold

24

24

18

21

15

Hendelsesbasert tilsyn
SRF mottok om lag 20 bekymringsmeldinger i 2021, som er et noe lavere an
tall enn de to foregående årene. SRF behandlet rundt 30 saker, og omtrent en
tredjedel av disse gjaldt statsforvalterens tilsyn med vergene. Ellers gjaldt
sakene forhold rundt opprettelsen av et vergemål, statsforvalterens saksbe
handlingstid og håndtering av sakene, samt andre enkeltstående problem
stillinger. De fleste sakene ble avsluttet etter at SRF hadde gjort innledende
undersøkelser hos statsforvalteren. I fire av sakene ble det avdekket kritikk
verdige forhold. Forholdene gjaldt blant annet statsforvalterens manglende
varsling til pårørende og manglende undersøkelse av vergehaverens vilje Ved
opprettelse av vergemål. Ved årsskiftet hadde SRF en restanse på rundt 15 saker.

Ved årsskiftet var restansen i underkant av 60 saker, som innebærer en betydelig
nedgang fra året før. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2021 har økt noe fra
2020, jf. tabell 3.5.
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Sak for Sivilombudet
SOM-2020-1113
SRF fikk kritikk i sak der en søster ble fratatt oppdraget som verge for sin
bror. Vergen hadde over lang tid også hatt en rolle som omsorgsgiver
etter helse- og omsorgslovgivningen. Saken om bytte av verge bygget på
en bekymringsmelding fra kommuneoverlegen. Bekymringsmeldingen
gikk særlig ut på at søsteren hadde motsatt seg et tilbud til broren
om et kartleggingsopphold på institusjon. SRF kom til at det var til
vergehaverens beste å frata søsteren oppdraget. Ombudet mente at
SRFs vurdering bygget på et utilstrekkelig grunnlag, og det ble vist
til at kommuneoverlegens bekymringsmelding ikke ga et tilstrekkelig
grunnlag for avgjørelsen. På grunn av den pågående uenigheten mellom
vergen og kommunen burde det vært innhentet synspunkter fra andre
fagpersoner om forsvarligheten av å takke nei til kartleggingsprosessen.
Ombudet mente også at SRF i større grad burde ha vurdert betydningen
av om søsterens opptreden var noe hun foretok seg i rollen som
nærmeste pårørende, og ikke som verge. Ombudet ba SRF vurdere
saken på nytt. SRF omgjorde etter dette sitt eget vedtak, med den
følge at Statsforvalterens vedtak om fratakelse av vergeoppdraget ble
opphevet.

Statens sivilrettsforvaltning

Årsrapport 2021

Del 3 – Årets aktiviteter og resultater

SRFs tilsyn med statsforvalteren
SRFs tilsyn med statsforvalterne har to hovedformål. Det ene er å bidra til at
statsforvalterne praktiserer reglene likt og i tråd med gitte føringer; det andre
er å bruke funn og erfaringer fra tilsyn til å forbedre ordningen, for eksempel
ved å oppdatere veiledere om hvordan loven skal forstås og praktiseres.
Planlagte tilsyn i 2021
SRF åpnet tilsyn med statsforvalternes praksis innenfor tre temaer som er
sentrale for rettssikkerhet og effektivitet.
Tilsynene gjaldt statsforvalternes
• saksbehandlingstid i saker om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtids
fullmakter. Saksbehandlingstiden varierer fra statsforvalter til statsforvalter.
Formålet med tilsynet er å undersøke om statsforvalterne følger opp føringer
i lovtekst, forarbeider, veiledere og styringsdokumenter der det fremgår at
sakene skal prioriteres og fortrinnsvis behandles innen 30 dager.
Gjennomgangen viser blant annet at det er stor variasjon i saksbehandlingen
og saksbehandlingstiden, og i hvordan sakene registreres. De fleste statsfor
valterne mottar en del fremtidsfullmakter før fullmaktsgiver har kommet i en
slik tilstand at fullmakten har trådt i kraft. Det er ofte mangler ved dokumenta
sjonen fullmektigen sender inn og det forsinker saksbehandlingen.
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• praksis i saker om oppnevning av verge. Det er viktig at både personen med
verge og statsforvalteren har tillit til at vergen utfører oppdraget på en god
måte. Formålet med tilsynet er å kartlegge om statsforvalterne følger reglene
for oppnevning av verge, og å få mer kunnskap om hvordan statsforvalteren
arbeider for å sikre vergehaverens rett til å velge verge så langt det er mulig og
forsvarlig.

EYs eksterne kontroll av statsforvalterens oppfølging av økonomiforvaltningen
Ekstern revisor, EY, gjennomgår statsforvalternes kontroll av vergeregn

skapene. I 2021 hadde tre statsforvaltere ikke gjennomført tilstrekkelig antall
kontroller da EY gjorde sin undersøkelse. Dette medførte at EYs samlede
konklusjon var at vergeregnskapskontrollen ikke kunne godkjennes. De verge
regnskapene EY kontrollerte hadde tilfredsstillende kvalitet i samtlige embeter.

Saksgjennomgangen viser blant annet at det i omtrent 60 prosent av sakene
er oppnevnt enten alminnelig eller nærstående verge. Der det er foreslått en
verge, har statsforvalterne oppnevnt denne personen i nesten alle sakene som
er undersøkt.

SRF gjennomfører en årlig evaluering av ordningen basert på rapporten fra EY
og årlige samlinger med statsforvalterne der funnene fra ekstern revisor blir
gjennomgått. Sentrale tema i disse samlingene har vært å tette de avvik og
funn som rapporten fra EY har avdekket. Kvaliteten har hatt en positiv utvikling
de siste årene.

• oppfølging av klager på hvordan vergen utfører oppdraget. Når noen melder
om en bekymring for hvordan vergen utfører oppdraget, er det viktig
for rettssikkerheten at statsforvalterne har et velfungerende system for
oppfølging. SRF har iverksatt flere tiltak for å få på plass et tilsynssystem
og gitt føringer for hvordan statsforvalterne skal registrere og følge opp
bekymringsmeldinger. Formålet med tilsynet er å finne ut om statsforvalterne
følger føringene og gjennomfører hendelsesbaserte tilsyn med verger.

Ekstern revisor gjennomfører også kontroll med statsforvalterens disponering
og forvaltning av kapitalkontoene tilhørende vergehaverne. Revisor kontrollerer
at disposisjonsrettigheter er oppdatert og i tråd med kravene. I tillegg sjekkes
bilag på stikkprøvebasis, blant annet for å undersøke om transaksjonen har rett
mottaker og sporing av underdokumentasjon. Det ble ikke avdekket noen feil
eller mangler ved disse kontrollene.

Tilsynene vil avsluttes i løpet av våren 2022.
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Statsforvalternes tilsyn med vergene
Etter føringer fra SRF3 har alle statsforvalterne, med unntak av en, gjennomført
tilsyn med verger med fem eller flere oppdrag4.
En av konklusjonene fra tilsynet er at de faste vergene i hovedsak har god
rolleforståelse og at oppdragene gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Statsforvaltere har avdekket enkelte avvik i tilsynene, og disse ble i all hovedsak
fulgt opp med bistand og veiledning.
Statsforvalterne har rapportert at til sammen 282 verger har blitt fratatt
vergeoppdrag i 2021. Antallet rapporterte fratakelser varierer mellom stats
forvalterne. Dette skyldes at noen av statsforvalterne også inkluderer tilfeller
hvor verge er byttet som følge av vergehavers eget ønske og hvor det ikke ligger
kritikkverdige forhold til grunn for fratakelse av oppdraget.
Når statsforvalteren fratar verger oppdrag er det som regel på bakgrunn av
regnskapskontrollen, og da særlig på grunn av manglende innlevering av
opplysninger. Det er også tilfeller med forhold som medfører politianmeldelse,
for eksempel underslag. I 2021 er det registrert 21 anmeldelser.

3 Jf. tilsynsoppdrag fra SRF til SF av 12.mai 2021.
4 Gjelder verger oppnevnt mellom 1.7.2013 – 31.12.2015.
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Styringsparameter 3 - Digitalisering
SRF har som mål å levere mer brukervennlige og effektive tjenester til brukerne
gjennom økt digitalisering. Brukerne våre skal ha samme rettssikkerhet og
samme tilgang til tjenester, uavhengig hvor i landet de bor.
I 2021 har SRF prioritert å sikre god fremdrift i FUFINN og digitalt vergeregnskap
(DIVE). Dette er digitaliseringsprosjekter som er av stor betydning for retts
sikkerheten og effektiv forvaltning i vergemålsforvaltningen.
Digitalt vergeregnskap
Det felles nasjonale systemet for kontroll av vergeregnskap har bidratt til økt
rettslikhet og rettsikkerhet for vergehavere, uavhengig av bosted. Det er i
dag registrert om lag 37 000 vergemål med regnskapsplikt. Regnskapsplikten
består i at vergen skal sende inn fullstendighetserklæring, skattemelding med
årsoppgaver og kontoutskrifter for de konti som vergen har disposisjonsrett
over i vergemålet. I dagens løsning kontrollerer statsforvalteren minimum 20
prosent av vergeregnskapene basert på et sentralt uttrekk.
I prosjektet DIVE er formålet å digitalisere kontrollen av vergeregnskapene.
Digital innhenting av skatte- og bankopplysninger fra Skatteetaten og finans
institusjoner, gir bedre forutsetninger for å kontrollere vergehavers midler. Ved
å motta opplysningene digitalt direkte fra kildene, kan dataene strukturers slik
at det kan foretas automatiserte søk. Søkene vil identifisere mulige avvik som
skal følges opp videre.
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Figurmodell av løsningen:

Løsningen innebærer at samtlige vergeregnskap blir gjennomgått, mot dagens
20 prosent. Uttrekket av regnskap til kontroll er i dag fordelt på ett tilfeldig og ett
risikobasert utvalg. I ny løsning vil kun regnskap med identifiserte avvik kontrolleres.
Risikoen for at misbruk av vergehavers midler oppdages vil øke betydelig. Det er
derfor grunn til å tro at løsningen også vil virke preventivt, og at det på noe sikt blir
færre saker å kontrollere.

Verge
Fullstendighets
erklæring

Fullstendighets
erklæring

Vergeregnskaps
kontroll

Post

Vergemål som
skal kontrolleres

Resultat
av verge
regnskaps
kontroll

Prosjektet har i 2021 hatt en positiv utvikling. SRF har inngått avtale med Skatteetaten
om digital overføring av skattemeldinger. Ved å sammenholde skattemeldinger for
de to foregående regnskapsårene, identifiseres endringer som statsforvalteren kan
benytte i sin kontroll. Endringene identifiseres ved hjelp av et sett med regler. Reglene
inngår i en motor, som kjører automatiserte søk i skattemeldingene. Søkeresultater
som faller utenfor reglenes toleransegrenser vil bli rapportert som endringsfunn.
Skattemeldingene og endringsfunnene fremvises i en egenutviklet applikasjon.

Regelmotor

Skattemelding
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Prosjektet har etablert god dialog med FinansNorge og BITS (bankene og
finansnæringens infrastrukturselskap). BITS har gitt god bistand til å strukturere
grunnlaget for videre prosess. Det har vært arbeidet med tekniske og juridiske
avklaringer for fremtidig avtale med bankene. Prosjektet vurderer det som sannsynlig
at SRF i løpet av den nærmeste fremtid kan avklare nærmere tidsplan for videre
prosjektering med banknæringen. Målet er at det i løpet av 2022 også vil mottas
bankopplysninger digitalt fra utvalgte banker.
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Fullmaktsløsning for innbyggere (FUFINN)
Under omtale av styringsparameter 1 omtales FUFINN som det viktigste tiltaket
i 2021 for mer individtilpassede vergemål.
FUFINN- vergemål er en del av et større tiltak i regi av SKATE for å lage en
helhetlig løsning for digital fullmaktsrepresentasjon. SRF er tildelt midler fra
Digitaliseringsdirketoratets medfinansieringsordning og aktører som Skatte
etaten, NAV og KS er sentrale samarbeidspartnere og gevinsteiere.
I 2021 har prosjektet hatt god fremdrift og planlagte tiltak er gjennomført,
blant annet:
• utvikling av saksbehandlingsløsningen i VERA med tilhørende malproduksjon
• gjennomføring av pilotperiode for rammeverket for digitale vergefullmakter
i saksbehandlingsløsningen
• opplæring av statsforvalterne
• tilpasning av regelverk for tilrettelegging deling av digitale vergefullmakter
• implementering av ny løsning hos statsforvalterne
Prosjektet har i tillegg gjennomført enkelte videreutviklingstiltak på basis
av erfaringer gjort underveis i prosessen. De ulike tiltakene er i hovedsak
gjennomført i henhold til planlagt tids- og ressursbruk med tilfredsstillende
kvalitet. SRF har lagt vekt på å tilrettelegge for hensiktsmessig involvering av
pilotstatsforvaltere og superbrukergruppe.
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Implementeringen hos statsforvalterne er igangsatt. Fra høsten 2021 oppretter
alle embeter digitale vergefullmakter i nye saker. Ved utgangen av 2021
hadde statsforvalterne opprettet om lag 5 000 digitale vergefullmakter. Det er
variasjon mellom embetene når det gjelder hvor mange vergefullmakter som
er digitalisert og i hvilken grad de har benyttet tildelte prosjektmidler. Det vises
til egen rapportering til Digitaliseringsdirektoratet per 15. februar 2022. SRF vil
i 2022 særlig følge opp det videre arbeidet med at statsforvalterne gjennomgår
og gjør eksisterende papirfullmakter digitale.
SRF skal i 2022 implementere en løsning for å dele fullmaktene digitalt. Utvikling
av løsning for deling av vergefullmaktene med modernisert folkeregister (FREG)
er noe utsatt i tid grunnet behov for regelverksavklaringer. SRF har jevnlig
dialog med FREG og erfarer at arbeidet gis høy prioritert. Det legges til grunn at
nødvendig utvikling hos SRF og FREG kan bli gjennomført i første halvår 2022.
De digitale vergefullmaktene vil være bedre tilpasset den enkelte vergehaverens
behov enn papirfullmaktene. I tillegg vil de være mer brukervennlige, slik at
vergene lettere kan ivareta vergehavernes interesser i en digital hverdag.
Tydelige avgrensninger av vergens fullmakt vil begrense risikoen for misbruk
av fullmakten. Det hindrer også at vergen får tilgang til informasjon han eller
hun ikke skal ha. Fullmaktene kan gjøres tilgjengelige via FREG, og gi vergene
tilgang til ulike digitale selvbetjeningsløsninger.

25

SRFs rolle som eier og forvalter av saksbehandlingsløsningen VERA
SRF balanserer forvaltningen og videreutviklingen av VERA. I dette ligger det
å ivareta eksisterende teknologisk plattform samt å utvikle ny og forbedret
funksjonalitet, slik at det sikres et velfungerende saksbehandlingssystem også
for fremtiden. Prioriterte utviklingstiltak i 2021 har vært funksjonalitet knyttet
til FUFINN og DIVE. Det har vært en løpende målsetting å bygge ned teknisk
gjeld samt skifte ut aldrende komponenter.
I 2021 gjennomførte SRF flere tiltak knyttet til forvaltningen av VERA - herunder
en utskiftning av arkivkjernen. Den tidligere arkivkjernen var utdatert og ville
på sikt utgjøre en sikkerhetsrisiko. Utskiftningen har gitt SRF bedre kontroll
over arkivpliktige prosesser i VERA. Det har vært noe nedetid i forbindelse med
implementeringen.
Av andre forvaltningsprosjekter ble det gjennomført en konseptfase for ut
skifting/ oppgradering av økonomikomponenten. På slutten av 2021 ble det
også gjennomført en proof-of-concept (prototype) for oppgradering av sentrale
deler på saksbehandlingsflaten.
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Oppdrag 1 - Økt bruk av fremtidsfullmakter
SRF har i 2021 iverksatt flere tiltak som skal bidra til å øke bruken av fremtids
fullmakter.
SRF har utarbeidet informasjonsmateriale som statsforvalterne kan benytte
og gjøre tilgjengelig på egnede steder. Dette kan f.eks. være på legekontor og
kommunenes servicekontor. Statsforvalterne rapporterer å ha gitt veiledning
og informasjon til publikum om fremtidsfullmaktsordningen.

Oppdrag 3 - Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning – FUFINN
SRF viser til rapport sendt Justis- og beredskapsdepartement 1. mars 2022.
Nasjonalt sikkerhetsfond vergemål
Nasjonalt sikkerhetsfond forvaltes i henhold til Instruks om nasjonalt sikkerhets
fond vergemål, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartement. Per 31.12.21 er det
kr 96 144 724 til forvaltning. Det ble ikke foretatt utbetalinger fra fondet i 2021.

SRF har i tillegg styrt statsforvalterne på saksbehandlingstid for å stadfeste
ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt. Formålet var å sikre at denne sakstypen
prioriteres slik at ordningen oppleves som effektiv og brukervennlig. Erfaring
viser at mange krever en stadfestelse før de vil legge en fremtidsfullmakt
til grunn.
Utviklingen viser en vesentlig økning i stadfestede fremtidsfullmakter. SRFs
vurdering er at gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak har hatt god
effekt. Fremtidsfullmakter er en privatrettslig ordning og er i dag ikke tilrette
lagt for digital bruk. For at den skal bli mer brukervennlig er digitalisering et
tema som bør vies oppmerksomhet.
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3.2. Voldsoffererstatning
Voldsoffererstatning er en subsidiær ordning for å kompensere personer som
har blitt utsatt for vold og overgrep, og som ikke kan få dekket sitt tap av den
ansvarlige eller gjennom andre ordninger.
Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er førstelinje i voldsoffererstatnings
kjeden. KFV har ansvar for å behandle søknader om voldsoffererstatning effektivt
og med god rettssikkerhet, og stille skadevolderne til ansvar for sine handlinger
ved å kreve regress der det er anledning. SRF er etatsstyrer for KFV og har også
faglig instruksjonsmyndighet overfor KFV. SRF skal sørge for god styring og opp
følging av KFV. SRF er sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda)
og behandler klagesaker etter delegert myndighet fra nemnda. Det følger
av delegasjonsfullmakten at SRF kan behandle alle saker som ikke byr på
vesentlig tvil.

nå mulig å ettersende dokumentasjon elektronisk, både for søkerne, advokater
og andre. Dette gir en mer effektiv behandling av sakene både for søkerne og
for KFV.
SRF vurderer utviklingen hos KFV som positiv, men restansen er fortsatt for høy
til å vurdere måloppnåelsen som tilfredsstillende.
KFV har ikke lykkes med å redusere den gjennomsnittlige saksbehandlings
tiden, som fortsatt er økende. Hovedutfordringen er høy restanse av eldre saker.
For å lykkes med en reduksjon i saksbehandlingstiden må blant annet restansen
av de eldste sakene nedbygges. KFV rapporterer om en nedgang i restanse
av saker som er eldre enn 16 måneder i 2021. En fortsatt nedgang her vil på sikt
gi positive effekter på saksbehandlingstiden.

Styringsparameter 4 - Videreutvikle tiltak for å redusere saksbehandlingstiden og redusere restanser
KFV har hatt en positiv utvikling på flere områder i 2021 og KFV vurderer samlet
måloppnåelse som tilfredsstillende. KFV har behandlet om lag 7,1 prosent
flere saker og restansen er redusert med 7,5 prosent sammenlignet med 2020.
Effektiviseringstiltak gjennomført over tid, styrket budsjett og økt bemanning
(flere jurister) ser nå ut til å gi noe effekt. For å gi et godt grunnlag for raske
og riktige vedtak har KFV i 2021 vektlagt blant annet å styrke medarbeideres
kompetanse. Søknadsprosessen er blitt ytterligere digitalisert i 2021. Det er
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Tabell 3.6 - Resultater førstelinje 2017-2021
2021

2020

Innkomne søknader

4 658

4 642 5 061 4 978 5 158

Behandlede søknader

5 028

4 694 4 597 3 595 3 953

Restanse

4 607

4 980 5 032 4 568 3 189

Saksbehandlingstid KFV (dager)

1

Utestående regressfordringer (mill. kr)

281
1 643

244

2019

202

2018

132

2017

79

1 428 1 296 1 075 1 030

Innkrevet regresskrav (mill. kr)

111

88

102

69

66

Voldsoffererstatningsutbetalinger
(mill. kr)

459

358

270

277

378

1 Ytre saksbehandling var 448 dager i 2021.

Til tross for at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er økende, får en
betydelig andel av søkerne raskt svar på søknadene sine. Totalt 47,4 prosent
av sakene blir behandlet innen 60 dager, og de fleste av disse behandles
også raskere.

Antall innkomne saker er på nivå med året før. KFV antar at nedgangen i saker
i 2020 og 2021 har sammenheng med covid-19, som har gitt færre anmeldte
voldshendelser.
Innvilgelsesprosenten varierer fra år til år, og økte fra 49,4 prosent i 2020 til
55 prosent i 2021.
KFV har ikke hatt store sakskomplekser med mange skadelidte i 2021.
Styringsparameter 5 - Utvikling i klagesaksbehandlingen
SRF og nemnda har omgjort færre klagesaker i 2021 sammenliknet med fjor
året, jf. tabell 3.7. Nemnda justerte sin praksis i 2020, basert på uttalelser fra
Sivilombudet og rettspraksis5. Ved vurderingen av hvilke forhold som ut
gjør «en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten» etter volds
offererstatningsloven § 1, gikk nemnda bort fra å anvende kriterier om at
handlingen må være av «alvorlig karakter» og av en «viss intensitet» for å falle inn
under ordningen. Dette har medført at flere handlinger er omfattet av ordningen,
og flere klagere ble som følge av dette gitt medhold. Etter at KFV har tilpasset
seg nemndas nye praksis har medholdprosenten og tilkjent erstatning i klage
omgangen som forventet blitt redusert, og er nå mer på linje med årene før 2020.
Medholdprosenten i 2021 indikerer at vedtakene fra KFV er i tråd med praksis og
av tilfredsstillende kvalitet.
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SRF legger vekt på god samhandling med nemnda. Problemstillinger som krever
nemndas avklaring prioriteres samt at det er dialog om endringer i praksis. Dette
bidrar til likebehandling.
Tabell 3.7 - Resultater SRF 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne klagesaker

9481

1 023

809

691

910

Behandlede klagesaker

8952

888

770

604

961

Restanse3

513

464

298

253

150

Saksbehandlingstid Erstatnings
nemnda (i mnd.)

11

10

7

5

6

Saksbehandlingstid SRF (i mnd.)

5

5

4

3

2

Andel behandlet av SRF (%)

71,9

76

76

68

66

Andel klager som gis medhold (%)

13,8

25

9

10

15

Tilkjent erstatning i klageomgang
(mill. kr)

10,4

13,5

7,1

4,6

13,3

1 I tillegg har vi mottatt 73 klagesaker om regress, samt 80 saksomkostningskrav og omgjøringsbegjæringer i 2021.
2 tillegg har vi behandlet 68 klagesaker om regress, samt 75 saksomkostningskrav og omgjøringsbegjæringer i 2021.
3 Restansetallet for de ulike årene gir et øyeblikksbilde av hva restansen er ved årsskiftet. Det kan være små avvik fra logisk
restanse.
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Restansen av klagesaker har økt noe og var ved årsskiftet på i overkant av
500 saker. SRF er ikke tilfreds med utviklingen i restanser og har gjennom året
iverksatt flere tiltak for å bygge ned restansen. Dette har gitt resultater og restansen
er bygget noe ned fra andre tertial i 2021. Det er foretatt interne omprioriteringer
av medarbeidere og det legges vekt på balansert ressursbruk (god balanse
mellom kvalitet og effektivitet). I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å utvikle
intern kompetanse. Det er også høy oppmerksomhet knyttet til rollen som
sekretariat for nemnda og hvordan på best mulig måte legge frem de riktige
sakene for nemnda for å få nødvendige avklaringer av praksis.
Endringer i praksis ble i 20206 angitt som en årsak til at SRF i en periode har
mottatt flere klager. Denne tendensen ser nå ut til å flate ut. SRF har mottatt 7,3
prosent færre klagesaker i 2021 sammenliknet med 2020. SRF legger til grunn at
antall klagesaker fortsatt vil ligge på et relativt høyt nivå så lenge KFV har en stor
restanse med eldre saker og så lenge regelverket er utpreget skjønnsmessig og
vanskelig tilgjengelig for brukerne. KFV behandlet både i 2020 og 2021 flere saker
fra sin eldre portefølje, hvor en større andel resulterte i avslag og ble påklaget.
Saksbehandlingstiden i nemnda har fra 2020 til 2021 økt fra ti til elleve måneder.
Denne økningen bør ses i sammenheng med at nemnda har ønsket å behandle
en større prosentvis andel av klagesakene enn foregående år, samt at de en
tid også behandlet alle saker som gjaldt bevisvurdering ved krav etter anmeldt
voldtekt. Færre saker har derfor vært behandlet etter delegert myndighet.
Nemndsbehandling krever i snitt 50 prosent mer arbeid per sak. Sakene som
6 SRFs årsrapport 2020
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behandles for nemnda er ofte mer komplekse, i tillegg til at nemnda vil avgjøre
sakene i møte og at saksprosessen i seg selv nødvendigvis tar mer tid. For de
delegerte vedtakene er gjennomsnittlig saksbehandlingstid på samme nivå
som i 2020.
SRF ser en tendens til at en større andel av klagesakene fremstår som uover
siktlige og til dels komplekse, blant annet med bruk av flere delvedtak for
samme saksforhold. SRF vil fortsette arbeidet for å redusere restansen og
saksbehandlingstiden for klagesakene gjennom tett faglig dialog med KFV og
målrettede effektiviseringstiltak i klageomgangen.
Saker for domstolen og Sivilombudet
Søksmålsfrekvens og antall uttalelser fra Sivilombudet (SOM) kan være indikatorer
på voldsoffermyndighetenes kvalitet i saksbehandlingen. I 2021 mottok SOM
klage i sju saker behandlet av SRF. Klagene baserer seg i hovedsak på anførte feil
ved saksbehandlingen. Seks av disse er avsluttet uten kritikk. I en av sakene
anbefalte SOM at nemnda vurderte saken på ny om forståelsen av lovens
geografiske virkeområde. Nemnda fattet nytt vedtak hvor SOMs forståelse
ble fulgt, men hvor klagen likevel ikke førte frem. SOM fant ikke grunnlag for å
undersøke saken ytterligere etter nytt vedtak fra nemnda. Saken anses å ha
begrenset virkning for andre saker.
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Tabell 3.8 Antall stevninger 2017-2021

Antall stevninger

2021

2020

2019

2018

2017

8

1

-

1

4

Staten ble i 2021 saksøkt i åtte voldsoffererstatningssaker. Søksmålsfrekvensen
på dette feltet er fortsatt lav sett opp mot antall fattede vedtak, men antall
stevninger i 2021 innebærer en klar økning fra tidligere år. Økningen kan være
tilfeldig, eller den kan ha en sammenheng med endringer i praksis som vist til
over, og/eller at ordningen har blitt mer kjent som følge av omtale i media om
forslag til ny lov om erstatning til voldsutsatte. SRF vil følge med på søks
målsfrekvensen videre. I 2021 mottok SRF to dommer, hvor staten ble frikjent
i begge. En sak ble hevet, etter at SRF fant grunnlag for å returnere saken til KFV
for ny vurdering. I øvrige saker er utfallet av søksmålet ennå ikke avklart. SRF
mener dette indikerer at kvaliteten i saksbehandlingen samlet sett er god.
Regress
Det er et viktig prinsipp at skadevolder skal stå erstatningsrettslig til ansvar for
sine handlinger. Regress har høy prioritet i styringsdialogen mellom SRF og KFV.
Vedtak om regress fattes fortløpende der det er adgang til det. Dette har gitt
gode resultater også i 2021. Innbetalte regresskrav for 2021 er 111,4 mill. kroner,
hvilket er en betydelig økning fra tidligere år.
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Tabell 3.9 - Oversikt - Utestående regresskrav og antall regressvedtak 2017-20211

Antall vedtak
Utestående krav fra skadevolder pr 31.122
Innbetalt totalt fra skade-volder pr år

2021

2020

2019

2018

2017

2 323

2 155

3 277

1 118

1 133

1 642 623 822

1 428 201 077

1 296 397 653

1 075 252 687

1 029 601 742

111 422 693

88 352 865

101 638 792

68 572 648

65 642 212

1 Innbetaling skjer via Statens innkrevingssentral og inntektsføres ikke hos KFV. Beløpet inntektsføres på kapittel 4618, post 86.
2 I beløpet inngår 310 mill. kroner knyttet til 22. juli-terroren.

Det er fortsatt en svært høy andel ubetalte regresskrav, jf. tabell over. Manglende
betalingsevne hos skyldnere kombinert med krav om forsinkelsesrenter inne
bærer at utestående krav vil fortsette å øke i årene som kommer.
Skadevolders rettssikkerhet i regressomgangen har fått økt oppmerksomhet hos
voldsoffermyndighetene de senere år. Dette har blant annet gitt seg utslag i at
nemnda har frafalt regresskrav, blant annet i enkelte saker hvor erstatningskravet
ikke er pådømt av domstolene. Ved vurderingen av i hvilket omfang erstatning
utbetalt fra voldsoffermyndigheten skal kreves dekket av den ansvarlige skade
volderen, vurderer nemnda flere sider av saken. Det kan i utgangspunktet ikke
kreves regress dersom kravet overfor skadevolder er foreldet. Nemnda vurderer
også om det anses å være tilstrekkelig sannsynlig årsakssammenheng mellom
den skadevoldende hendelsen, personskaden og den utmålte erstatningen, om
den utmålte erstatningen art og omfang synes korrekt, og om saksbehandlings
reglene overfor skadevolder, som innsyn og kontradiksjon, er overholdt.
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Kapittel 473 post 70 Erstatningsutbetalinger
Det er utbetalt 459,2 mill. kroner i voldsoffererstatning i 2021, mot 358 mill. kroner
i 2020. Det er utbetalt 56,6 mill. kroner som følge av lovendringen7 som trådte i
kraft 1. juli 2021.
Andre forhold som har innvirket på økning i utbetalinger er at KFV har behandlet
flere saker, og at innvilgelsesprosenten har økt fra 49,4 prosent i 2020 til 55
prosent i 2021. I tillegg har det vært flere saker med høye utbetalinger. KFV
utbetalte over 3 mill. kroner i erstatning i 22 saker i 2021, mens det til sammen
likning var ni slike saker i 2020.
Maksbeløp
I 2021 nådde KFV maksimal erstatning på 40 G8 i tre saker. Sju saker har nådd taket
på 60 G. Tre av sakene tilhører det samme etterlattekomplekset.
7 Gjelder voldsoffererstatningens øvre grense.
8 Grunnbeløpet i 2021 var 106 399 kroner.
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3.3 Fri rettshjelp

Tabell 3.10 - Statsforvalterens saksbehandling i 2017-2021

Statsforvalternes saksbehandling
SRF har etatsstyringsansvaret for statsforvalterne på rettshjelpsfeltet, og skal
bidra til å sikre mest mulig ensartet praksis og god kompetanse på feltet.
Det er SRFs vurdering at statsforvalterne behandler søknader om fri rettshjelp
med god kvalitet, og at det er stor grad av rettslikhet. Dette underbygges av
en gjennomgående lav og relativt stabil omgjøringsprosent i klageomgangen,
jf. tabell 3.10.
Statsforvalterne rapporterer om en klar nedgang i inngangen av saker sammen
liknet med 2020. Det antas at inntektsgrensen for fri rettshjelp innebærer at
færre personer har mulighet til å benytte seg av ordningen. I tillegg antas
det at ulike covid-19 tiltak kan ha medført noe mindre behov for rettshjelp i
enkelte sakstyper, blant annet i saker om oppsigelse i arbeidsforhold. SRF vil
følge utviklingen etter heving av inntektsgrensen trer i kraft fra 1. januar 2022.

2021

2020

2019

2018

2017

Fritt rettsråd (FR)

13 767

15 993

15 714

15 700

20 884

Fri sakførsel (FS)

415

349

372

362

649

Totalt FR og FS

14 182

16 342

16 086

16 062

21 533

Behandlede saker
helt eller delvis
innvilget

10 766

13 694

13 404

15 680

18 227

Behandlede saker
- avslag

1 339

1 293

1 293

1 247

1 206

I forbindelse med NAV-komplekset er det gitt et særskilt rettshjelptilbud
gjennom Justis- og beredskapsdepartements rundskriv G-05/05/2019. Stats
forvalterne har i 2021 mottatt 68 søknader gjennom dette rettshjelptilbudet,
mot 65 i 2020. SRF har ikke mottatt noen konkrete saker som skal behandles
etter det særskilte rettshjelptiltaket.
Med unntak av ett embete rapporterer statsforvalterne om en gjennomsnittlig
saksbehandlingstid på søknader på om lag 4-5 uker.
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Styringsparameter 6 - Utvikling i SRFs klagesaksbehandling
I mange av klagesakene er tema vurdering av saklig og/eller økonomisk
dispensasjon fra inntektsgrensene, og spørsmål om utvidet bevilling til fritt rettsråd.
I de uprioriterte sakene er det regelmessig spørsmål om saken har tilstrekkelige
likhetstrekk med de prioriterte sakstypene.
Det har vært en liten nedgang i antall klagesaker i 2021 sammenlignet med 2020.
Dette har sammenheng med nedgangen i antall saker hos statsforvalterne,
hovedsakelig som følge av uendrede inntektsgrenser. SRF har likevel registrert en
viss økning i antall klagesaker om fri sakførsel. Færre saker inn har frigjort ressurser
i SRF til restansenedbygging.
Antall klager som gis medhold har gått noe opp. Dette har blant annet sammenheng
med en viss justering av praksis for økonomisk dispensasjon og utvidet bevilling
til fritt rettsråd.
Etter flere år med en jevn økning i antall klager over salærfastsettelser fra
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, har det i år, i likhet med i 2020
vært en nedgang i antall saker.

og har en løpende dialog med fylkesnemndene. SRF deltok i 2021 også på en digital
fagdag med fylkesnemndsledere, hvor tema blant annet var krav til begrunnelser
i vedtak og forberedelse av klagesaker til SRF.
Tabell 3.11 - SRFs saksbehandling 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne saker

313

348

351

305

413

Behandlede saker

333

355

317

334

409

Restanse

5

35

50

24

49

Saksbehandlingstid (mnd.)

1

1

1

1

1

9,7

5,5

8,5

7,6

8,5

Andel klager som gis medhold (%)

Saker for Sivilombudet og domstolene
SRF har i 2021 ikke hatt saker for Sivilombudet eller domstolene på fagfeltet.

SRF har i 2021 avholdt digitale regionale samlinger for statsforvalterne, hvor tema
blant annet var justering av praksis for økonomisk dispensasjon og utvidet fritt
rettsråd. For øvrig mottar SRF regelmessig forespørsler om tolking av regelverket
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Spesielle rettshjelptiltak
Ordningen med de spesielle rettshjelptiltakene er en viktig del av det totale
rettshjelpstilbudet, og er regulert gjennom forskrift om tilskudd til spesielle
rettshjelptiltak. Tiltakene ivaretar et rettssikkerhetsbehov for mange som ikke
selv er i stand til å benytte seg av det ordinære rettshjelptilbudet. Tilskudds
ordningen forvaltes av SRF, som tildeler tilskudd og følger opp tiltakene ved be
hov, for å sikre at midlene brukes i samsvar med ordningens formål.
Det er SRFs erfaring gjennom flere år at de tiltakene som mottar tilskudd gjen
nom ordningen arbeider bevisst for å innrette seg mot målgruppen ordningen
er tiltenkt, og at måloppnåelsen er god. Fristen for årsrapportering for tiltakene
er 1. april påfølgende år, slik at rapporteringen for 2021 først vil foreligge i
april 2022.
I den grad det har vært behov for å følge opp enkelte tiltak har de tiltak
dette gjelder innrettet seg i samsvar med SRFs tilbakemeldinger. Det har for
eksempel over tid vært behov for å følge opp enkelte tiltak som har hatt ubrukte
midler og har opparbeidet seg egenkapital med midler som er mottatt under
tilskuddsordningen. Dette er løst dels ved tilbakebetaling, og dels ved avregning
av tilskudd.

3.4 Erstatning etter strafforfølgning
Erstatningsordningen kan gi rett til erstatning og oppreisning etter siktelse
for straffbare forhold der den siktede frifinnes eller straffesaken henlegges. I
tillegg omfatter ordningen erstatning og oppreisning til de som frifinnes etter
gjenåpning av straffesaker.
SRF har i 2021 behandlet færre saker sammenlignet med 2020 og restansen
har økt. Antallet behandlede saker ligger likevel over antall behandlede saker
per år i perioden 2017-2019. Det er et mål at sakene skal avgjøres effektivt
og med høy faglig kvalitet. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er
redusert med en måned fra 2020. Dette underbygger etter SRFs syn at sakene
behandles på en effektiv måte.
Erstatningskravene SRF behandlet i 2021 knyttet seg til strafforfølgning for ulike
typer straffbare forhold. De mest vanlige siktelsene var vold- og seksuallovbrudd,
som sto for henholdsvis 32,7 og 21,5 prosent av sakene.
Økte restanser skyldes i hovedsak flere innkomne saker. Saksinngangen har økt
med 15,4 prosent fra 2020 til 2021.
Andelen kravstillere som tilkjennes erstatning har gått ned de siste årene og var
på 44 prosent i 2021. Samtidig har antall erstatningskrav økt. Dette kan skyldes
at ordningen har blitt bedre kjent og at det settes frem erstatningskrav i flere
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saker der vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. SRF vil følge utviklingen her
fremover.
Tabell 3.12 - Resultater 2017-2021
2021

2020

2019

20181

2017

1 125

975

947

851

923

Behandlede saker

9172

1 0813

879

717

905

Restanse4

377

164

289

226

99

Saksbehandlingstid (mnd),
SRF og Politiet5

7

8

9

8

6

Saksbehandlingstid, SRF

2

3

3

2

1

Saksbehandlingstid, Politiet

4

5

5

4

4

44

45

50

53

60

18,3

33,9

40,8

17,6

31,7

32

38

37

39

33

Innkomne saker

Helt eller delvis medhold i
kravet (%)
Utbetalinger (mill. kr.)
Avvik fra politiets innstilling (%)

1 En mindre justering av inngang, behandlede og restanse saker sammenliknet med årsrapport 2018
2 I tillegg til de ordinære fattede vedtakene ble det fattet ytterligere 15 vedtak etter omgjøringsbegjæring, tilleggskrav eller
tilbakebetalingskrav i 2021
3 I tillegg til de ordinære fattede vedtakene ble det fattet ytterligere 27 vedtak etter omgjøringsbegjæring, tilleggskrav eller
tilbakebetalingskrav i 2020.
4 Restansetallet for de ulike årene gir et øyeblikksbilde av hva restansen er ved årsskiftet. Det kan være små avvik fra logisk
restanse.
5 Grunnet avrunding av saksbehandlingstiden i saksbehandlingssystemet kan den totale saksbehandlingstiden bli noe høyere
enn SRF og politiets saksbehandlingstid til sammen.
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NAV-saker - feilaktig tolkning av trygderegelverket
SRF har så langt mottatt få krav i forbindelse med NAV-sakene, og behandlet
kun to saker med tilknytning til sakskomplekset i 2021. Begge sakene gjaldt
erstatning etter straffesaker som hadde endt med henleggelse. SRF har
foreløpig ikke behandlet saker som gjelder erstatning etter gjenåpning av
NAV-saker. I 2021 har SRF brukt ressurser på å forberede behandlingen av disse
erstatningskravene med mål om at behandlingen skal bli så god og effektiv
som mulig. Det er gjennomført møte med representanter fra NAV, som delte
av sine erfaringer med behandling av erstatningskrav med tilknytning til saks
komplekset. Det ble også avklart at krav om erstatning for økonomsikt tap
(typisk tap av trygdeytelser) skal behandles av NAV, og ikke etter regelverket i
straffeprosessloven kapittel 31.
SRF har utarbeidet et direktiv som ble sendt til Riksadvokaten for videresending
til politidistriktene. Formålet med direktivet er å sørge for en rask og effektiv
saksavvikling, at påtegningen fra politiet ikke skal gi kravstiller urealistiske for
ventninger til størrelsen på erstatningen, og å unngå at krav sendes feil.
SRF har i direktivet bedt politidistriktene orientere SRF når de mottar
erstatningskrav i NAV-saker og at sakene prioriteres for oversendelse til SRF. I
tillegg gis det informasjon om oppreisningsnivå i denne type saker og at det
kun er tap som følge av selve strafforfølgningen som kan kreves dekket etter
denne ordningen, og ikke tap som følger av NAVs feiltolkning.
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Krav om erstatning i gjenåpningssaker er blant de mest tid- og ressurskrevende
sakene å behandle, og kan resultere i store utbetalinger. SRF har behandlet
fem krav om erstatning etter gjenåpning i 2021. Det forventes at antallet krav
i gjenåpnede saker vil øke betydelig i 2022 som følge av NAV-sakene. SRF har
i dialog med Riksadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen fått opplyst at
64 NAV-saker så langt er gjenåpnet. SRF forventer å motta erstatningskrav i de
fleste av sakene som blir gjenåpnet i 2022.
Erstatningsutbetalinger
Som det fremgår av tabell 3.12 varierer utbetalt erstatningsbeløp mye fra år til
år. Antall saker som behandles anses å være av underordnet betydning for det
totale utbetalingsnivået. Utbetalingene avhenger først og fremst av hvilke saker
vi har hatt til behandling.
I 2021 er det behandlet flere større saker om økonomisk kriminalitet, herunder
en sak som ledet til en utbetaling på nesten 4,3 mill. kroner. Fem slike saker
ble behandlet i rettssystemet i 2021. Staten har anket en av disse sakene til
Høyesterett. Det er foreløpig ikke avgjort om denne vil slippe inn til behandling.
I tillegg har SRF i 2021 mottatt flere saker som vil bli behandlet i 2022. Disse
sakene krever en god del ressurser også i 2022.
Stevninger og saker for Sivilombudet
Søksmålsfrekvens og antall uttalelser fra Sivilombudet, sammenholdt med
utfallet av behandlingen i SRF, er indikatorer på kvaliteten på SRFs avgjørelser.
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Antallet søksmål er fortsatt veldig lavt sammenlignet med antall saker
behandlet i SRF. SRF har ikke mottatt kritikk fra Sivilombudet på dette fagfeltet
i løpet av de fem siste årene. I to saker som er brakt inn for Sivilombudet i 2021,
fant Sivilombudet ikke grunn til å undersøke sakene nærmere.
Tabell 3.13 - Antall stevninger 2017-2021

Antall stevninger

2021

2020

2019

2018

2017

17

16

11

19

16

SRF har hatt en sak til behandling i Høyesterett i 2021 (HR-2021-1871-A).
Saken gjaldt en person som var frikjent for straffansvar, men dømt til å betale
oppreisning til egen sønn fordi retten fant det klart sannsynliggjort at han hadde
begått overgrep på sønnen. SRF avslo krav om erstatning og oppreisning på
grunn av medvirkning. Høyesterett kom til at statens begrunnelse for å avslå
erstatningskravet var i strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2
fordi begrunnelsen reiser tvil om frifinnelsen er riktig9.
Konsekvensen av Høyesterettsdommen er at medvirkningsregelen i straffe
prosessloven § 446 første ledd bokstav b må tolkes innskrenkede i tilfeller hvor
kravstiller er strafferettslig frifunnet og det medvirkende faktum i seg selv vil
være straffbart. Dommen er prinsipiell, men vil etter SRFs oppfatning ikke få
betydning i mange saker. Etter SRFs syn vil den for eksempel i liten grad kunne
9 Se dommen avsnitt 61.
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få betydning i saker der en person er frifunnet som følge av subjektive forhold
eller hvor det foreligger andre omkringliggende medvirkende forhold. Dommen
har i ettertid blitt tillagt avgjørende vekt i en sak, der SRF tilkjente erstatning
til en mann som var frifunnet for vold og trusler mot samboeren sin, men
dømt til å betale erstatning fordi retten, etter en ren troverdighetsvurdering,
fant det klart sannsynliggjort at han hadde fremsatt drapstrusler mot henne.
Høyesterettsdommen har blitt påberopt av saksøkere i tre rettssaker, som alle
gjaldt medvirkning etter § 446. Anførselen førte ikke frem i noen av sakene.
Høyesteretts dom har dermed foreløpig ikke fått betydning for resultatet i
pågående rettssaker.
SRF etterstreber å tilpasse seg nyere rettspraksis, og omgjør saker der vi ser
at det etter stevning har innkommet nye opplysninger som taler til kravstillers
fordel. I 2021 mottok SRF 23 dommer. I 13 av sakene fikk staten fullt medhold, 6
saker endte med delvis medhold og i 4 saker tapte staten. Hovedvekten av saker
der staten fikk delvis medhold eller tapte gjaldt spørsmål om medvirkning, og
graden av en eventuell reduksjon i erstatningen. To av disse er anket av staten.
SRF vil i 2022 vurdere om disse avgjørelsene medfører behov for endring i
praksis når det gjelder medvirkning.
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3.5 Stortingets rettferdsvederlagsordning
Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen vederlagsordning. SRF er sekre
tariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dette innebærer at SRF mottar
søknader og vurderer om disse omfattes av ordningen. Deretter innhentes ut
talelser fra aktuelle direktorater (faginstanser), før en totalvurdering av saken oversendes utvalget for endelig avgjørelse.
Antallet innkomne saker har økt med 37 prosent fra 2020. Økningen antas å
ha sammenheng med Stortingets anmodningsvedtak nr. 111 av 26. november
2020 og økt oppmerksomhet om ordningen i media. I begynnelsen av 2021 ble
det mulig å søke om rettferdsvederlag digitalt – noe som også kan ha påvirket
saksinngangen.
Saksbehandlingstiden er fortsatt lang. I saker som behandles av utvalget er
gjennomsnittlig saksbehandlingstid 23 måneder. Saksbehandlingstiden i de
mest sentrale faginstansene har økt både i 2020 og 2021, noe som i hovedsak
skyldes utfordringer som følge av covid-19 og økningen i antall nye søknader10.
SRF er i jevnlig dialog med faginstansene med henblikk på en mest mulig effektiv
behandling av sakene og dermed kortere saksbehandlingstid. Nedgangen i
gjennomsnittlig saksbehandlingstid, jf. tabell 3.14 skyldes at en større andel av
sakene er behandlet av SRF etter avvisningsfullmakt. Saker som behandles etter
avvisningsfullmakt har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 2 måneder.
Antall behandlede saker og totale utbetalinger var i 2021 på samme nivå som i 2020.
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Tabell 3.14 - Resultater 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne saker

507

370

433

429

448

Behandlede saker

370

375

413

453

472

Restanse

689

595

582

564

558

17

18

16

14

15

25,6

25,2

21,7

20,2

21,5

Saksbehandlingstid (mnd)
Utbetalinger (mill. kr.)

Oppdrag 4 - Oppfølging av anmodningsvedtak
Det bes om at SRF, i dialog med departementet, iverksetter egnede tiltak for å
følge opp til Stortingets vedtak nr. 111, 26. november 2020:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir
bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning.»
SRF har gjennomført flere informasjonstiltak, særlig knyttet til informasjon på
internett. Informasjon om ordningen på SRFs nettsider er endret i tråd med krav
til klarspråk og universell utforming. Det er lagt vekt på å gjøre informasjonen
mest mulig relevant og forståelig for mulige søkere, det er innført digitalt
søknadsskjema og økt tilgjengelighet for nettsøk.
10 Helsedirektoratet opplyser om en økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 12 mnd. i 2019, til 15 mnd. i 2020, og 20 mnd. i
2021. For Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er går økningen fra 13 mnd. i 2019, til 14 mnd. i 2020 og 17,5 i 2021. For Utdannings
direktoratet var tallene ca. 17 måneder både i 2020 og 2021, mot 15 i 2019.
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SRF har gjennomført målrettede tiltak mot søkergrupper som kan ha særskilte
utfordringer med å orientere seg om sine muligheter og rettigheter. Vi erfarer blant
annet at mange søkere har én eller flere av disse fellesnevnerne: rus, psykiatri
og kriminalitet. I den anledning har SRF utarbeidet informasjonsmateriale som
distribueres til behandlingsinstitusjoner, fengsler og brukerorganisasjoner.
For å gi bedre informasjon om ordningen holdt SRF i 2021 webinar for aktuelle
brukerorganisasjoner, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
og Utdanningsdirektoratet. Webinaret er planlagt som et årlig arrangement.

3.6 Øvrige fagfelt
Sekretariatet for Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for
psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner
SRF overtok sekretariatsfunksjonen for Klagenemnda for kompensasjon og
billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i
internasjonale operasjoner med virkning fra 1. januar 2022. Høsten 2021 har SRF
tilrettelagt for overføring av denne oppgaven. Som et ledd i forberedelsene
har SRF blant annet deltatt i samarbeidsmøter med Statens pensjonskasse og
Forsvarsdepartementet og vært observatører under to nemndsmøter i november
og desember.
Sekretariatet for Den rettsmedisinske kommisjon
SRF ivaretar sekretariatsfunksjonen for Den rettsmedisinske kommisjon
(DRK), og bistår DRK i å ivareta deres funksjon som kvalitetskontrollør av
rettsmedisinske sakkyndigerklæringer samt veileder overfor sakkyndige og
myndigheter innen rettsmedisinske problemstillinger. SRF utøver også
sekretariatsfunksjonen for Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon.
Leder og nestleder av DRK, har også i 2021 fulgt opp bestillingen gitt i leders
oppnevningsbrev. Det fremkommer blant annet at «[d]et er en utfordring at
saksinngangen til DRK har økt i omfang de siste årene. Som følge av dette er
det behov for å få raskere saksavvikling. Samtidig er det behov for å sikre en
tilfredsstillende kvalitet og kontroll av det rettsmedisinske arbeidet.
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Leder og nestleder av DRK skal på denne bakgrunn følge opp restanser og saks
behandlingstid tettere, herunder vurderer alternative tiltak og arbeidsformer for
å effektivisere driften ved DRK.»
Det har vært jobbet med ulike tiltak innenfor dagens ordning siden oppnevning.
Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt et forslag til alternative måter
kommisjonen kan utføre sin kontroll. Blant forslagene som foreslås, er utsatt
innsendelse til DRK. I dag sendes alle rettsmedisinske erklæringer som avgis til
retten eller påtalemyndigheten inn til DRK for vurdering. En betydelig andel av
disse erklæringene utarbeides etter all sannsynlighet for saker som ikke ender
i en anmeldelse, siktelse, tiltale eller dom. Utsatt innsendelse, eksempelvis når
siktelse eller tiltale tas ut, vil medføre langt færre saker som sendes inn til DRK.
SRF mener dette er et forslag som bør utforskes nærmere.
Tabell 3.15 - Saksbehandling 2017-2021
2020

2019

2018

2017

Innkomne saker

10 460

10 579

10 430

9 584

9 072

Behandlede saker

10 904

10 475

10 335

10 092

8 685

1 082

1 526

1 424

1 329

1 837

For øvrig vises det til kommisjonens egen årsmelding.
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Tabell 3.16 - Saksbehandling 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

Innkomne saker

624

660

632

689

745

Behandlede saker

620

668

634

685

748

For øvrig vises det til kommisjonens egen årsmelding.

2021

Restanse

Sekretariatet for Barnesakkyndig kommisjon
SRF ivaretar sekretariatsfunksjonen for Barnesakkyndig kommisjon (BSK), og
yter løpende administrativ og juridisk bistand til kommisjonen. BSKs saker skal
behandles innen 12 dager, jf. styringsparameter 7. Fristen ble i 2021 overholdt i
om lag 97 prosent av sakene.

Del 3 – Årets aktiviteter og resultater

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)
SRF er tillagt sekretariatsfunksjonen for KK-utvalget, men sekretariatet svarer
faglig til utvalget ved utvalgsleder. Av arbeidsoppgaver sekretariatet utfører
for utvalget kan blant annet nevnes saksforberedelse og saksgjennomgang av
både kvartalsrapporter, underrettelses, - og klagesaker, utredninger av rettslige
spørsmål, forberedelse av utvalgsmøter og stedlige kontroller med tilhørende
tilsynsrapport.

41

KK-utvalget oppnevnes for fire år om gangen, og nåværende utvalg er oppnevnt
fram til 2025.
KK-utvalgets arbeid er basert på fysiske møter og har i 2021 derfor vært
påvirket av påbud om hjemmekontor. Til tross for færre møter har utvalget og
sekretariatet likevel klart å opprettholde ordinær drift. Intensiv møtevirksomhet
i perioder der smittesituasjonen tillot det, førte til at arbeidsoppgavene er blitt
gjennomført til normert tid. Utvalget gjennomførte to stedlige tilsyn i 2021. For
mer informasjon vises det til KK-utvalgets egen årsrapport.
Konkursrådet og dets sekretariat
SRF ivaretar sekretariatsfunksjonen for Konkursrådet, og har bistått Konkurs
rådet i deres aktiviteter i 2021. Det har vært gjennomført færre møter, kurs- og
konferanser med tilstedeværelse på grunn av covid-19.
Konkursrådet har gitt bistand til Justis- og beredskapsdepartement med
evalueringen av midlertidig lov om rekonstruksjon (rekonstruksjonsloven) for å
avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Evalueringen
ble gjennomført etter føringer fra en samlet justiskomité under stortings
behandlingen av den midlertidige loven. I evalueringen ønsket man å finne ut om
loven har fungert etter intensjonen. Konkursrådet innhentet innspill fra en rekke
relevante aktører og resultatet av evalueringen er oversendt departementet.
Konkursrådet mener at den midlertidige loven har fungert etter intensjonen og
at den har bidratt til at flere virksomheter har unngått konkurs. Stortinget har
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forlenget virketiden på rekonstruksjonsloven frem til 1. juli 2023, blant annet
basert på tilbakemeldingene fra evalueringen. Etter Konkursrådets syn er det
viktig at den midlertidige loven gjelder til ny permanent rekonstruksjonslov trer
i kraft.
I 2021 har Konkursrådet også arbeidet med en ny anbefaling om insolvens.
Konkursrådet har gjennomført et nordisk webinar om rekonstruksjon og
implementeringen av EUs insolvensdirektiv. Det planlagte grunnkurset i bo
behandling som opprinnelig skulle avholdes i mai 2020, ble utsatt på nytt
grunnet covid-19 i 2021.
Garantiordning for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet
SRF forvalter Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning
for bobehandling. Ordningen retter seg mot konkursboer hvor det foreligger mis
tanke om økonomisk kriminalitet og hvor det ikke er midler til fortsatt bobehand
ling. Per 31. desember 2021 var det registeret innvilget garantitilsagn i 133 saker
med totalt 11,55 mill. kroner. I 2020 var tilsvarende tall 135 saker med tilsagn på
totalt 11,6 mill. kroner og i 2019 11,18 mill. kroner i 139 saker. Vi ser foreløpig altså
ingen økning i garantisaker selv om det antas at covid- 19 kan medføre en økning
i konkurser. Gunstige kompensasjonsordninger og permitteringsregler antas å
være årsaker til at man ikke har sett en økning i konkurser.
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Attestering av eksigible gjeldsbrev
SRF forvalter oppgaven med attestering av eksigible gjeldsbrev for inndrivelse i
Sverige, Danmark eller Finland.
I 2021 har SRF mottatt 12 saker med anmodning om slik attest. Det har blitt
behandlet 12 saker, herunder 4 saker hvor det ble gitt attest for inndrivelse i
Sverige og 6 saker hvor det ble gitt attest for inndrivelse i Danmark. Det ble re
turnert 2 saker uten attest. Det ble ikke noen attester for inndrivelse i Finland.
Stadfestelse av testamenter og tomtefeste
SRF mottok 6 saker om stadfestelse av testament i 2021. Det ble avgjort 9 saker.
SRF har ikke mottatt klager over vedtak om fristoppreisning i tomtefestesaker
i 2021.
Barnevernets tvisteløsningsnemnd
SRF har sekretariatsfunksjonen for Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Barne
vernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende ut
talelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter
til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg
om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalings
ansvar etter andre lover.
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Sekretariatet yter praktisk bistand ved saksforberedelser, sørger for utsendelse
av sakspapirer, utarbeider utkast til beslutninger for nemnda, samt legger til rette
ved møter. Sekretariatet sender videre nemndas uttalelse til partene og legger ut
uttalelsene på SRFs nettside, www.sivilrett.no.
I 2021 innkom det syv saker til nemnda. Det ble avholdt syv møter og 11 saker ble
avgjort. Nemnda har ved årsskiftet fire saker i restanse.
3.7 Redegjørelse for ressursbruk
SRF har i 2021 brukt tilgjengelige ressurser i henhold til prioritering og føringer fra
Justis- og beredskapsdepartement.
SRF har også i år benyttet interne ressurser til større digitaliserings- og ut
viklingsprosjekter samtidig som det er gjennomført en krevende anskaffelses
prosess av nytt saks- og arkivsystem. Utøvelse av sekretariatsfunksjonene
innebærer blant annet tilrettelegging for møter og arrangementer som på
grunn av covid-19 har krevd ekstra støttefunksjoner. Fra 1. januar 2022
overtok SRF sekretariatsfunksjonen for Klagenemnda for kompensasjon og
billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i
internasjonale operasjoner. Det ble i 2021 avsatt ressurser til å forberede juridisk
bistand og administrativ oppfølging av ny sekretariatsfunksjon.
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Figur 3.3 - Utvikling antall vedtak og årsverk 2017-2021
Antall årsverk

Antall behandlede saker
4000

69

Drift og utvikling av vergemålsapplikasjonen utgjør en betydelig del av SRFs
utgifter over kapittel 469 post 01. I tillegg til faste utgifter i henhold til
forvaltningsavtalen er det også benyttet i underkant av 5 mill. kroner til digital
utvikling herunder prosjektene FUFINN, digitalt vergeregnskap og bytte av
arkivkjerne i 2021.
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4.
Styring og kontroll i virksomheten
Internkontroll
SRF benytter mål- og resultatstyring som sitt overordnede styringsprinsipp. De
overordnede målene for virksomheten fremgår av tildelingsbrevet fra Justis- og
beredskapsdepartementet. God internkontroll er sentralt for å sikre at vi når
målene, har en effektiv drift, pålitelig økonomiforvaltning og overholder lover og
regler. SRF jobber systematisk med å bygge opp et hensiktsmessig system for
helhetlig styring og kontroll.

Forebygging av feil og negative hendelser er vektlagt i SRFs internkontrollsystem.
Det er etablert kontrollrutiner knyttet til konkrete oppgaver og aktiviteter for å
fange opp avvik og forebygge uønskede hendelser. Kontrollaktivitetene
er tilpasset virksomhetens risikobilde og egenart. For å legge til rette for at
oppgaver gjøres riktig første gang er det blant annet utarbeidet retningslinjer for
saksbehandling. Tydeliggjøring av roller, fullmakter og ansvarfordeling er sentrale
element i vårt internkontrollsystem.

På det overordnet virksomhetsnivået utarbeider SRF årlige virksomhetsplaner
med tilhørende budsjett som revideres tertialvis på bakgrunn av risiko
vurderinger og vurdering av oppnådde resultater.

Samlet sett anses internkontrollen i SRF å være tilstrekkelig for å nå virksomhetens
mål, og for å sikre en effektiv drift i henhold til fastsatte lover og regler.
Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i SRFs internkontroll i 2021.
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Digitalisering
SRF har i 2021 anskaffet og igangsatt implementeringen av ny skalerbar sak- og
arkivløsning som kan tilpasses nåværende og fremtidige arbeidsprosesser, legge
til rette for videre digitalisering og krav til sikkerhet. SRF benytter i dag et sakog arkivsystemet som ikke er oppgradert i tråd med nye krav og ønsket
funksjonalitet. SRF vil prioritere implementering av nytt sak- og arkivsystem
i 2022, som på sikt skal effektivisere saksbehandling og sekretariatsfunksjoner.
For nærmere omtale av digitalisering på vergemålsområdet vises det til kapittel 3
(FUFINN, vergeregnskap og VERA )
Særskilt om forebyggende sikkerhet
Beredskaps- og informasjonssikkerhetsarbeidet i SRF er organisert gjennom
Informasjonssikkerhet- og beredskapsutvalget (Bisu) hvis mandat er å organisere,
koordinere og overvåke arbeidet med beredskap og informasjonssikkerhet i
virksomheten.
Utvalgets medlemmer representerer alle avdelinger i virksomheten og har
ansvar for å påse at SRF ivaretar god styring på beredskaps- og informasjons
sikkerhetsområdet. Arbeidet som koordineres og utføres i Bisu er integrert i den
interne virksomhetsstyringen. Utvalget rapporterer og informerer ledermøtet
som fast punkt på agendaen eller ved behov.

Bisu har i 2021 blant annet gjennomført en revidering av SRFs beredskapsplan.
Et sentralt element i revideringen har vært en tydeliggjøring av roller og
ansvarfordeling.
Oppfølging av sårbarheter og forbedring av IKT-sikkerheten etter den helhetlige
sikkerhetsrevisjon av vår infrastruktur og styringssystemer som ble gjennomført
i 2019 ble avsluttet i 2021. Sikkerhetskulturen i SRF har blitt styrket gjennom
dette oppfølgingsarbeidet. Fokus på IKT- sikkerhet har medført økt bevissthet
hos den enkelte ansatte i SRF.
SRF baserer sin administrasjon av IKT-plattformen på Nasjonal sikkerhets
myndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, samt at prinsipper fra ISO 27001
benyttes der det vurderes som hensiktsmessig. Gjennom etablering av en ny
styringsmodell har ansvar og oppgaver i IKT-seksjonen blitt tydeliggjort. Samtidig
har det vært gjennomført betydelige kompetansehevende tiltak i seksjonen.
SRF vil på sikt ta i bruk skytjenester for å forbedre IKT-sikkerheten og effektivisere
IT-driften ytterligere. Et første skritt på veien er implementeringen av et nytt og
mer moderne sak- og arkivsystem.
OPPDRAG 6 - SRF skal redegjøre for sine planer om eventuell overgang til
periodisert regnskap
SRF viser til redegjørelse i 2. tertialrapport 2021.

Statens sivilrettsforvaltning

Årsrapport 2021

Del 4 – Styring og kontroll i virksomheten

47

Riksrevisjonen og Sivilombudet
SRF har ikke mottatt noen merknader fra Riksrevisjonen i 2021. Saker for Sivil
ombudet omtales under de respektive fagområdene.
Fellesføringer og øvrige krav fra regjering:
Inkluderingsdugnaden
Slik setter vi inkluderingsdugnaden ut i livet
Gjennom 2021 fortsatte SRF arbeidet for å innfri målet om at minimum fem
prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne
eller hull i CV-en. Med en andel på nær 7 prosent oppnådde vi målet i 2021. SRF
mener at arbeidet med inkluderende utlysningstekster, samt kompetanseheving
om intervjusituasjonen og mangfoldsrekruttering er blant tiltakene som har
bidratt mest til at vi har nådd målet.
Andel nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en
Antallet nyansettelser økte fra 14 i 2020 til 15 nyansettelser 2021. Det ble ansatt
en person fra målgruppen for inkluderingsdugnaden.

Ansettelser

Nyansettelser totalt

2021

15

Andel midlertidige stilinger

7

Nyansatte i målgruppene

1

Andel nyansatte med nedsatt funksjon
sevne eller hull i CVen

6,67

Tiltak for å styrke inkluderingen
Virksomheten har prioritert å ivareta inkluderingsperspektivet i rekrutterings
prosessen for å sikre en bred og inkluderende rekrutteringspraksis.
Inkluderingsmålene gjenspeiles i alle våre stillingsannonser:
«Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det
er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning
deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en
eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid»
Ett planlagt tiltak for å nå flere søkere, er å være enda mer bevisst på hvordan
utforme inkluderende utlysningstekster. Det kan gis tydeligere beskrivelse av
hvordan og hvorfor mangfold er viktig for å løse arbeidsoppgaver. Vi innkaller
alltid kvalifiserte søkere fra målgruppen til intervju. SRF opplever imidlertid
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at det er utfordrende å måle antall søkere med hull i CVen eller nedsatt
funksjonsevne, da flere ikke tilkjennegir dette før de kommer til intervju. Det
indikerer at vi må fortsette arbeidet for å skape tillit til at vi likebehandler søkere.
SRF bruker lærlingordningen aktivt, og mener dette bidrar til et mangfoldig
arbeidsmiljø, både med hensyn til alderssammensetning og kompetanse.
Statens traineeprogram vurderes i forbindelse med ledige stillinger.
En viktig del av inkluderings- og mangfoldsarbeidet handler om å tilrettelegge
for ansatte med redusert arbeidsevne, for å forhindre utstøting fra arbeidslivet.
SRF tilrettelegger for medarbeidere med helsemessige utfordringer og redusert
arbeidsevne. For å beholde og inkludere ansatte med redusert arbeidsevne er
det blant annet tatt i bruk redusert arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver,
arbeidstid og kontorplass.
HR/personalpolitikk
SRFs personalpolitikk er tett knyttet opp mot virksomhetens strategi og skal bidra
til en helhetsorientering - tenke på tvers av fagmiljøer, funksjoner og oppgaver.
Dette for å sikre en best mulig organisering av virksomheten og god utnyttelse av
ressurser og kompetanse.
Medarbeidersskap er sentralt i personalpolitikken. SRF vektlegger at medarbeidere
og ledere må ta felles ansvar for å skape en effektiv arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø i tråd med våre verdier STERK (Service, Tillit, Effektivitet, Respekt, Kvalitet).
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HR er et område i stor endring og dette gjelder også for HR-rollen i SRF. HRrollen har utviklet seg fra å være driftspreget til å bli en strategisk støttespiller for
virksomhetens topp- og linjeledelse. Målbildet på HR-feltet i SRF henger sammen
med virksomhetens strategi, og HR- arbeidet skal bidra til ønsket utvikling av SRF
på områdene kompetanse, ledelse, endring/omstilling og arbeidsmiljø.
I 2021 har SRF fortsatt arbeidet med strategisk bemanningsplanlegging for å sikre
at vi har rett kompetanse for å møte fremtidens behov, og opplever at dette har
gitt gode resultater.
Som et konkret tiltak for å styrke kompetanseutvikling og effektiv utførelse av våre
arbeidsoppgaver er det i 2021 prioritert å stimulere til intern mobilitet i virksom
heten. Vi opplever at det å gi medarbeidere mulighet til å jobbe mer på tvers av
fagfelt og avdelinger har bidratt til faglig utvikling, økt effektivitet og bedre
samhandling. Dette vil også være et prioritert kompetanseutviklingstiltak for SRF
fremover.
Oppfølging av FNs bærekraftsmål
Statens sivilrettsforvaltning er en forvaltningsvirksomhet som i begrenset grad
påvirker det ytre miljø. Virksomheten har en miljøhandlingsplan hvor fokuset
har vært på tiltak innen fire miljøområder: avfall, transport, energi og innkjøp.
ingsplanen skal revideres i 2022.
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5.
Fremtidsutsikter
SRF er en pådriver for at ordningene vi forvalter skal styres, forvaltes og utvikles
med best mulig effekt for brukerne og samfunnet. Det legges derfor vekt på å
identifisere faktorer som kan påvirke SRFs evne til å løse samfunnsoppdraget på
kort og lengre sikt.
Ordningene SRF forvalter skal ivareta rettsikkerheten til brukerne. Brukergruppene
har behov for brukervennlige og effektive tjenester. På vergemålsområdet har
SRF prioritert utviklingen i digitale prosjekter som FUFINN og DIVE. Prosjektene
krever at SRF internt utvikler rett kompetanse og prioriterer ivaretakelse av
prosjektene i virksomhetsstyringen. SRF mener at dette er viktige tiltak for å møte
fremtidens behov til effektive tjenester som skal ivareta rettsikkerheten til de som
har behov for verge. Det kan allerede registreres en kvalitativ gevinstrealisering i
FUFUNN-prosjektet i form av mer individtilpassede vergemål. Balanseringen av
interne ressurser til større utviklingsprosjekter sett opp mot oppgradering og
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vedlikehold av de sentrale komponentene i infrastrukturen i vergemåls
applikasjonen VERA, er sentrale risikovurderinger i tiden fremover.
SRF legger til grunn at den demografiske utviklingen med flere eldre innebærer
at flere vil ha behov for støtte til å ta beslutninger og gjennomføre disposisjoner.
For at vergemålsmyndighetene skal være rustet til å ivareta en eventuell økning
i antall brukere forutsetter det at den gode utviklingen mot en mer effektivt og
brukervennlig vergemålsforvaltning fortsetter.
I tillegg bør alternativene til vergemål styrkes, særlig bruken av fremtidsfullmakter.
Ordningen er nå bedre kjent enn tidligere. Private aktører som banker og
advokater tilbyr i dag digitale ordninger for fremtidsfullmakter. Det kan forventes
at brukernes krav og forventinger til brukervennlighet vil øke i takt med økende
bruk. SRF antar at det vil forventes at det offentlige skal tilby digitale løsninger
51

for fremtidsfullmakter. I hvilken grad ordningen med fremtidsfullmakter skal
være en statlig oppgave er et tema som bør settes på dagsorden i fremtidige
beslutningsprosesser.
SRF imøteser den varslede gjennomgangen av vergemålsordningen. Det har
vært en god utvikling i kvaliteten i vergemålene og i vergemålsforvaltningen.
Det er behov for et tydeligere skille mellom de ulike typer vergemål; vergemål for
mindreårige, vergemål som frivillig velferdsordning og vergemål med fratakelse
av rettslig handleevne. I vergemål som frivillig velferdsordning kan retten til
selvbestemmelse og vergens rolle presiseres ytterligere i regelverket.
Det er god rekruttering av nærstående og alminnelige verger i dagens ordning.
SRF mener det er et godt utgangspunkt at vergehaver kan velge en verge de
har tillit til. Samtidig vil det i mange tilfeller være nødvendig med en fast verge
for å ivareta rettsikkerheten til vergehaver. Tilliten til systemet er avhengig av
godt fungerende kontrollsystemer. SRF ser at det i fremtiden kan være behov
for nærmere avveininger mellom behovet for tett oppfølging av vergene og en
effektiv ressursbruk i forvaltningen.
Globale forhold som krig og klimaendringer påvirker internasjonal migrasjon.
Det er nå en pågående krig i Ukraina og mange er på flukt. SRF er forberedt på
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at også våre ordninger vil kunne berøres av store ankomster med flyktninger fra
Ukraina. Blant annet vil en økning i ankomster av enslige mindreårige asylsøkere
kunne medføre at statsforvalteren har behov for å rekruttere og lære opp flere
representanter.
SRF ivaretar flere ulike sekretariatsfunksjoner, og har oppmerksomhet knyttet
til hvorvidt de ulike ordningene forvaltes på en måte som gir best mulige effekt
for brukeren og samfunnet. Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) har i flere år
opplevd en økning i antall erklæringer. Antall kommisjonsmedlemmer har økt,
men den samlede saksmengden er fortsatt utfordrende å håndtere. Kommi
sjonens statistikk viser at de fleste saker (mer enn 90 prosent) ikke har bemerk
ninger eller bemerkninger av mindre alvorlig karakter. SRF mener det er behov
for å endre fremtidig organisering og arbeidsform for DRK og at innspill fra
kommisjonens leder og nestleder til departementet gir et godt utgangspunkt for
videre arbeid.
Blant annet har kommisjonen vurdert utsatt innsendelse av sakkyndige
erklæringer i straffesaker som et aktuelt tiltak. Tiltaket vil gjøre ordningen mer
treffsikker og kunne innebære en reduksjon i antall erklæringer til behandling i
kommisjonen.
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Voldsoffermyndighetene har som mål å redusere saksbehandlingstiden og
restansene. SRF mener at dagens lov- og regelverk ikke er tilpasset fremtidens
behov for å gi brukerne en mest mulig effektiv og forutsigbar saksbehandling. SRF
har iverksatt tiltak rettet mot førsteinstans og interne risikoreduserende tiltak,
men har samtidig over tid påpekt behovet for at regelverket blir mer oversiktlig
og gir tydeligere føringer om brukeren har krav på erstatning. Forslaget til ny
lov om erstatning til voldsutsatte er etter vår vurdering i så måte en styrking av
rettsikkerheten til de som omfattes av ordningen. Et enklere regelverk vil bidra
til at voldsutsatte som har krav på erstatning kan få rimelig, rettferdig og rask
kompensasjon.
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6.
Årsregnskap
Ledelseskommentarer årsregnskapet 2021
Formål
Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ble opprettet i 2004 og er underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet (JD). SRF er et ordinært forvaltningsorgan som fører
regnskap i henhold til kontantprinsippet.
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i
staten, R-115 fra Finansdepartementet og de krav som er stilt fra JD. Jeg mener at
regnskapet gir et dekkende bilde av SRFs disponible bevilgninger, regnskapsførte
utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurdering av vesentlige forhold
SRFs samlede tildeling over kapittel 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01
Driftsutgifter var om lag 84,271 mill. kroner jf. oppstilling av bevilgnings
rapportering og note A. SRF etatstyrer og tildeler driftsmidler til Kontoret for
voldsoffererstatning (KFV). KFVs budsjettramme i 2021 var på om lag 25,5 mill.
kroner2 og regnskapsførte utgifter utgjorde 24,9 mill. kroner. SRFs har regnskaps
ført 57,79 mill.kroner. Mindreforbruket på posten er 1,56 mill. kroner.
SRFs mindreforbruk på 0,96 mill. kroner er i hovedsak relatert til forsinkelser i
prosess knyttet til anskaffelse og implementering av nytt saks- og arkivsystem.
KFVs mindreforbruk på 0,6 mill. kroner skyldes i hovedsak at KFV har mottatt et
høyere refusjonsbeløp enn budsjettert mot slutten av året.
1 Beløpet inkluderer i tillegg til tildelt beløp for 2021, også overført beløp fra 2020.
2 Beløpet inkluderer KFVs tildelte beløp 2021 samt overført beløp fra 2020
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Justis - og beredskapsdepartementet har stilt 409,56 mill. kroner til disposisjon
til SRF over kapittel 473 post, 70 erstatning til voldsofre. SRF har delegert
disposisjonsmyndigheten videre til KFV. Det er utbetalt 459,17 mill. kroner i
voldsoffererstatning i 2021. Merforbuket på posten på 49,6 mill. kroner skyldes
i hovedsak enkeltsaker med større utbetalinger mot slutten av året3.
SRFs samlede tildeling på kapittel 469 Vergemålsordningen, post 01 Driftsutgifter
var om lag 369,43 mill. kroner4, jf. oppstilling av bevilgningsrapportering og note
A. Bevilgningen på posten dekker driftsutgifter til statsforvalteren og SRF på
vergemålsområdet. SRF har i 2021 tildelt 224,8 mill. kroner til statsforvalteren.
SRFs og statsforvalterens regnskapsførte utgifter utgjør totalt 269,8 mill. kroner.
Merforbruket på posten er 0,41 mill. kroner. Årsaken er at tre statsforvaltere i
hhv. Vest
land, Vestfold og Telemark og Innlandet har overskredet tildelt
budsjettramme. Merforbruket er - og vil bli fulgt opp videre i styringsdialogen
med statsforvalterne.
SRFs samlede driftsutgifter på kapittel 473, post 01 og kapittel 469, post 01 ut
gjorde 101,43 mill. kroner. Av rapporterte utgifter på kapittel 469, post 01 og 473,
post 01 ble om lag 64 prosent anvendt til lønn og sosiale utgifter. Drift og utvikling
av vergemålsapplikasjonen VERA utgjør en betydelig del av SRFs utgifter over
kapittel 469, post 01 og er hovedårsak til at lønnsandelen er relativt lav.

3 Den betydelige økningen i totale utbetalinger over posten er i hovedsak relatert til endring i voldsoffererstatningsloven
av (den øvre grensen) av 1.7.2021.
4 Beløpet inkluderer tildelt beløp 2021 og også overførte midler fra 2020.
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SRF har innfridd inntektskravet på kr 5 000, jf. note 1 Driftsinntekter. Inntektene
gjelder kursavgifter for B- kurs 2021/2022 (kurs i strafferett og straffeprosess) som
blir arrangert av Den rettsmedisinske kommisjon.
SRF har for årene 2020, 2021 og 2022 fått tilsagn om medfinansiering til
prosjektet «Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregisteret for inn
byggere». SRF har belastningsfullmakt på inntil 11 mill. kroner på kapittel 0540
post 25 i 2021. SRF har avgitt 9,2 mill. kroner til statsforvalterne i 2021 gjennom
videredelegering av belastningsfullmakt.
SRF har fullmakt til å belaste enkelte driftsutgifter til Den rettsmedisinske
kommisjon5 på kapittel 466 Særskilte straffesaksutgifter, post 01 Driftsutgifter.
I 2021 utgjorde de ovennevnte utgifter 14,66 mill. kroner.
Barne- og likestillingsdepartementet har stilt 7,89 mill. kroner til disposisjon over
kapittel 854, post 22 til drift av Barnesakkyndig kommisjon og dens sekretariat.
Regnskapsførte utgifter i 2021 er 6, 78 mill. kroner.
På kapittel 471, post 72 Erstatning i anledning strafforfølgning, har SRF utbetalt
18,25 mill. kroner i 2021. Posten belastes også av andre aktører. Mindreforbruket
er 41,8 mill. kroner. Totalt utbetalt erstatningsbeløp over denne posten vil variere
mye fra år til år. Antall saker som behandles anses å være av mindre betydning for
det totale utbetalingsnivået. Utbetalingene vil først og fremst avhenge av hvilke
5 Godtgjørelser for saksarbeid, reise- og kursutgifter.
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saker som har vært til behandling. Mindreforbruket i 2021 er knyttet til de såkalte
NAV-sakene og enkeltsaker med høye erstatningskrav som foreløpig har endt
uten utbetaling.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor for SRF. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert,
men revisjonsberetningen vil foreligge per 1. mai.

På kapittel 471, post 73 Stortingets rettferdsvederlagsordning, er det utbetalt
25,57 mill. kroner i 2021 som er en liten økning sammenliknet med 2020. Mindre
forbruket på 1,42 mill. kroner. Det knytter seg alltid noe usikkerhet til utbetalinger
over denne posten. Vederlagsnivået i de enkelte sakene vil avhenge av sakens
alvorlighetsgrad.

Oslo 15. mars 2022

Anne Pauline Jensen
direktør

Rapportert mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.21 kr 3 981 113.
Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld
mellomværende består av. Foruten rapportert mellomværende med statskassen
har SRF en leverandørgjeld på kr 1 716 323 som ikke er betalt og derfor ikke
framkommer som utgift i årsregnskapet, jf. opplysninger om avregning med
statskassen i note 8. Virksomheten står oppført med kapitalposter i statens
kapitalregnskap, og dette vises derfor i note 8. Leverandørgjelden gjelder
fakturaer med fakturadato i 2021 som hadde forfallsdato i 2022 og omfattet
tjenester som skulle mottas i 2022. Fakturaene gjelder husleie for 1. kvartal 2022.
Nasjonalt sikkerhetsfond- vergemål
SRF forvalter også Nasjonalt sikkerhetsfond - vergemål. Det vises her til avlagt
årsregnskap 2021 for fondet som legges ut på SRFs hjemmesider når revisjonen
er sluttført.
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Prinsippnote - Årsregnskap
Årsregnskapet for SRF er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer
fastsatt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Årsregnskapet er
i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1 og nærmere bestemmelser
i Finansdepartementets rundskriv R-115.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er ut
arbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende
prinsippene for årsregnskapet:
a. Regnskapet skal følge kalenderåret (ettårsprinsippet)
b. Regnskapet skal inneholde alle rapporterte utgifter og inntekter for
regnskapsåret (fullstendighetsprinsippet)
c. Regnskapet skal utarbeidet i tråd med kontantprinsippet
d. Utgifter og inntekter skal føres i regnskapet med brutto beløp (bruttoprinsippet)

gjennom året men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt
nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.
Bevilgningsrapportering
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger SRF står
oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall
som SRF har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler
og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere.
Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon
i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). SRF har midler stilt til
disposisjon over kapittel 470 post 01, kapittel 471, post 71, 72 og 73 samt kapittel
466, post 01 som ikke er tallfestet i tildelingsbrev og flere av postene belastes også
av andre aktører. Det vises dermed ikke i kolonnen for samlet tildeling. Opp
stillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser SRF står oppført med
i statens kapitalregnskap.

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter
de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene
korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene
skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgnings
regnskapet” er lik i begge oppstillingene.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastnings
fullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B
til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter
er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap.

SRF er tilknyttet Statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i
bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling,
men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv.

Statens sivilrettsforvaltning

Årsrapport 2021

Del 6 – Årsregnskap

58

Avgitte belastningsfullmakter og tildelinger bokføres og rapporteres av virk
somheten som har mottatt belastningsfullmakten og tildelingen og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene og tildelingene fram
kommer i note B til bevilgningsoppstillingen.
Artskontorapportering
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er
rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter
og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med
statskassen.
Artskontorapporteringen viser regnskapstall SRF har rapportert til stats
regnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. SRF har en
trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført
og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2021
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

0466

Særskilte straffesaksutgifter m.m

01

Driftsutgifter (Rettsmedisinske kommisjon)

0470

Fri rettshjelp

72

0473

Statens sivilrettsforvaltning

0469

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2021

Merutgift (-) og mindreutgift

-

14 665 583

-

Tilskudd til spesielle rettstiltak

59 810 000

59 810 002

-2

01

Driftsutgifter

84 271 000

57 796 584

26 474 416

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

269 439 000

43 633 833

225 805 167

0470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

-

149 491

-

0471

Statens erstatningsansvar

72

Erstatning etter strafforfølging

-

18 255 458

-

0471

Statens erstatningsansvar

73

Stortinget rettferdsvederlagsordning

-

25 577 750

-

0540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for
digitaliseringsprosjekter

11 000 000

1 721 501

9 278 499

0854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter (Barnevernets
tvisteløsningsnemnd)

400 000

379 750

20 250

0854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 892 000

6 780 485

1 111 515

1633

Nettordning, statlig betalt merverdiavgift

01

Driftsutgifter

-

7 066 305

-

432 812 000

235 836 744

196 975 256

Posttekst

Regnskap 2021

Merinntekt og
mindreinntekt (-)

5 000

746 000

741 000

Sum utgiftsført
Inntektskapittel

Kapittelnavn

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5309

Tilfeldige inntekter-ymse

29

Tilfeldige inntekter

-

394 967

-

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

-

10 512 337

-

5 000

11 653 304

-

Sum inntektsført

Post

Posttekst

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

224 183 440

Kapitalkontoer
60087101

Norges Bank KK /innbetalinger

-

4 480 564

-

60087102

Norges Bank KK/utbetalinger

-

-228 662 256

-

704482

Endring i mellomværende med
statskassen

-

-1 748

-

-

0

-

31.12.2021

31.12.2020

Endring

-3 981 113

-3 979 365

-1 748

Sum rapportert

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
704482
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Note A - Forklaring av samlet tildeling utgifter
Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

046901

4 072 000

265 367 000

269 439 000

047301

3 705 000

80 566 000

84 271 000

347301

-

-5 000

-5 000

0473070

-

409 562 000

409 562 000

085421

-

400 000

400 000

085422

376 000

7 516 000

7 892 000

Kapittel og post
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Note B - Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Merutgift(-)/
mindre utgift

Utgiftsført
av andre
iht. avgitte
belastningsfullmakter(-)

Utgiftsført
av andre i
henhold til
tildeling

Merutgift
Me r- Omdisponering
(-)/ mindreinntekter/
fra post 01 til
utgift etter
mindre45 eller til
avgitte inntekter(-) iht.
post 01/21
belastningsmerinntektsfra neste års
fullmakter
fullmakt
bevilgning Innsparinger(-)

Sum
grunnlag for
overføring

Maks.
overførbart
beløp*

Mulig
overførbart
beløp
beregnet av
virksom-

Kapittel
og post

Stikkord

047301*

"kan overføres"

26 474 416

-

24 906 255

1 568 161

-

-

-

1 568 161

4 028 300

1 568 161

046901**

"kan overføres"

225 805 167

-

226 217 674

-412 507

-

-

-

-412 507

13 268 350

-412 507

085421****

"kan overføres"

20 250

-

-

20 250

-

-

-

20 250

20 000

20 000

085422****

"kan overføres"

1 111 515

-

-

1 111 515

-

-

-

1 111 515

375 800

375 800

054025*****

"kan overføres"

9 278 499

2 293 607

-

6 984 892

-

-

-

6 984 892

-

6 984 892

047370***

"overslagsbevilgning"

-

-

-

-

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

-

-

heten

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter
Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har fullmakt til å bruke standard refusjon av lønnsutgifter til å overskride utgifter og har i 2021 mottatt totalt 1,5 mill. kroner i refusjoner.
Tildelt til andre virksomheter
* SRF forvalter en samlet tildeling på 84,27 mill.kr på kapittel 473 post 01 og har ansvar for tildeling av driftsmidler til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) over dette kapittelet. KFV er i 2021 tildelt 25,5 mill.kr inkludert overført beløp fra 2020. KFVs rapporterte regnskapsførte utgifter for
2021 er 24,9 mill.kr. Totalt er mindreforbruket på 1,56 mill.kr. på kapittel 473 post 01. Dette gjenspeiles i kolonnen mulig overført beløp beregnet av virksomheten. SRF vil søke om overføring til 2022.
**Justis og beredskapsdepartementet har stilt 369,43 mill. kroner inkludert overførte midler fra i 2020 til disposisjon over 469 post 01. SRF har ansvar for tildeling av midler til statforvalteren på vergemålsområdet. Statforvalteren har i 2021 fått tildelt 224,8 mill. kroner. SRF og statforvalteren
regnskapsførte utgifter utgjør 269,85 mill. kroner. Merforbruk på posten utgjør 0,41 mill. kroner. Dette gjenspeiles i kolonnen mulig overført beløp beregnet av virksomheten. Merforbruket følges opp i styringsdialogene med statforvalteren i 2022.
***Justis - og beredskapsdepartementet har stilt 409,56 mill. kroner til disposisjon til SRF over kapittel 473 post 70 erstatning til voldsofre. SRF har delegert disposisjonsmyndigheten videre til KFV. KFV har belastet posten med 459,17 mill. kr. Merforbruket på posten er 49,6 mill.kroner.
KFV og statsforvalterne tildeles midler over henholdsvis kapittel 473 post 01 og kapittel 469 post 01. Virksomhetene har ansvar for regnskapsføring, rapportering til statsregnskapet samt avleggelse av årsregnskap for de tildelte midler.
****Tildelinger fra andre departement:
Barne- og likestillingsdepartementet har stilt følgende bevilgning til disposisjon for Statens sivilrettsforvaltning (SRF): 7,8 mill.kr. på kapittel 854 post 22 som skal benyttes til saks- og driftsutgifter til Barnesakkyndig kommisjon og dens sekretariat samt 0,4 mill. kroner på kapittel 854 post
21 for drift - og saksutgifter til Barnevernets tvisteløsningsnemnd.
*****Belastningsfullmakter fra andre virksomheter
SRF har belastningsfullmakt på inntil 11 mill. kroner på kapittel 0540 post 25 i 2021. SRF har avgitt 9,2 mill. kroner til statforvalteren i 2021 gjennom videredelegering av belastningsfullmakt.
Statforvalterens regnskapsførte utgifter for 2021 er 2,29 mill.kroner. Mindreforbuket på 6.9 mill.kroner viderføres til 2022.
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Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2021
Note

2021

2020

Salgs- og leieinnbetalinger

1

746 000

13 800

Andre innbetalinger

1

1 000

0

747 000

13 800

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Sum innbetalinger fra drift

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn

2

85 446 437

80 653 028

Andre utbetalinger til drift

3

39 698 901

34 968 142

Sum utbetalinger til drift

125 145 337

115 621 170

Netto rapporterte driftsutgifter

124 398 337

115 607 370

17 109

-904

17 109

-904

0

0

0

0

-17 109

904

303 913

520 950

303 913

520 950

103 643 210

117 190 832

103 643 210

117 190 832

91 054

88 000

10 512 337

9 930 950

Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)

7 066 305

6 172 356

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-3 537 085

-3 846 593

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

224 183 440

228 431 564

2021

2020

-3 987 212

-3 992 035

Lønn (negativ netto, for mye utbetalt lønn m.m)

19 099

12 670

Differanser på bank og uidentifiserte innbetalinger*

-13 000

0

-3 981 113

-3 979 365

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter

4

Sum investerings- og finansinntekter

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling av finansutgifter

4

Sum investerings- og finansutgifter
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.

6

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader

7

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)

Oversikt over mellomværende med statskassen

Skyldig skattetrekk og andre trekk

Sum mellomværende med statskassen

8

* Differanse på bank og innbetalinger skyldes dobbel innbetaling av kursavgift som skal tilbakebetales i 2022.
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Note 1 - Innbetalinger fra drift

Note 2 - Utbetalinger til lønn
31.12.2021

31.12.2020

Innbetalinger fra gebyrer
Sum innbetalinger fra gebyrer

0

0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer

0

0

Salgs- og leieinnbetalinger
Inntekter fra undervisningsoppdrag

746 000

13 800

Sum salgs- og leieinnbetalinger

746 000

13 800

Annen driftsrelatert inntekt

1 000

0

Sum andre innbetalinger

1 000

0

747 000

13 800

Andre innbetalinger

Sum innbetalinger fra drift
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31.12.2021

31.12.2020

Lønn

49 575 763

46 608 915

Arbeidsgiveravgift

10 512 337

9 930 950

Pensjonsutgifter*

5 684 503

5 390 376

Sykepenger og andre refusjoner (-)

-1 501 058

-2 484 617

Andre ytelser **

21 174 891

21 207 405

85 446 437

80 653 028

68,7

66

Sum utbetalinger til lønn
Antall utførte årsverk:

* Nærmere om pensjonskostnader : 		
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. 					
Premiesats for 2021 er 14 prosent. Premiesatsen for 2020 var 14 prosent. 									
** Nærmere om andre ytelser:
Her inngår i hovedsak godtgjørelser til medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon,
Barnesakkyndig kommisjon, Rettferdsvederlagsutvalget, Voldsoffernemnda, Konkursrådet og KK-utvalget						
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Note 3 - Andre utbetalinger til drift

Note 4 - Finansinntekter og finansutgifter
31.12.2021

31.12.2020

Husleie

5 827 079

5 566 791

Innbetaling av finansinntekter

Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler

1 677 046

1 586 242

Renteinntekter

17 109

-904

Mindre utstyrsanskaffelser

2 489 672

2 153 925

Sum innbetaling av finansinntekter

17 109

-904

Kjøp av konsulenttjenester

8 256 855

4 201 957

Kjøp av andre fremmede tjenester

17 742 932

17 652 054

513 840

799 712

3 191 477

3 007 460

39 698 901

34 968 142

Reiser og diett
Øvrige driftsutgifter
Sum andre utbetalinger til drift
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31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020

Utbetaling av finansutgifter
Renteutgifter

0

0

Sum utbetaling av finansutgifter

0

0

65

Note 6 - Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Note 7 - Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021

Statens erstatningsansvar
Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929)*

Sum innkrevingsvirksomhet og andre
overføringer til staten

303 913

303 913

520 950

520 950

*SRF har mottatt tilbakebetaling av ubrukt tilskudd på kr 289 413 fra 2 tiltak som mottar tilskudd etter ordningen spesielle
rettshjelptiltak. I tillegg er det returnert erstatningsutbetalinger fra 3 advokater- totalt kr 14 500. Hovedårsak er at advokat ikke
har lykkes med å få kontakt med sin klient. Da dette gjelder utbetalinger foretatt i tidligere regnskapsår er inntekten ført på konto
8480 tilfeldige inntekter kapittel 5309 post 29 ymse.							
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31.12.2020

30 403

Uberettiget straffeforfølging

18 255 458

33 975 430

Rettferdsvederlag (2309)

25 577 750

25 190 000

Rettshjelpstiltak kommuner

10 548 670

11 279 946

Rettshjelpstiltak-ideelle org.

49 261 332

46 715 053

103 643 210

117 190 832

Sum tilskuddsforvaltning og andre
overføringer fra staten

66

Note 8 - Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2021 Spesifisering av bokført
avregning med statskassen

31.12.2021 Spesifisering av rapportert
mellomværende med statskassen

Forskjell

Investeringer i aksjer og andeler

0

0

0

Obligasjoner

0

0

0

Sum

0

0

0

Kundefordringer

0

0

0

Andre fordringer

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

0

0

0

Sum

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

Sum

0

0

0

Leverandørgjeld

-1 716 323

0

-1 716 323

Skyldig skattetrekk

-3 987 212

-3 987 212

0

0

0

0

6 099

6 099

0

-5 697 436

-3 981 113

-1 716 323

Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum
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