Årsrapport
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Riksmekleren

I

LEDERS

BERETNING

Riksmekleren

er en uavhengig

forhandlingene

om opprettelse

kampmidler

institusjon

som mekler i tariffkonflikter

og/eller fornyelse

av tariffavtale.

hvor det er brudd mellom partene i

Meldingen

er tvungen,

(streik og lockout) ikke kan tas i bruk uten at mekling har vært gjennomført.

samfunnsoppdrag

er å bidra til å bevare arbeidsfreden

å finne minnelige

løsninger

i interessetvister.

Året 2018 var et hovedoppgjørsår,
enn gjennomsnittet
halvparten.

Alle ressursene

med samordnet

i hovedoppgjørsår

av gjennomsnittet

som gjennomsnittet

i hovedoppgjørsår.

oppgjør. Det var derfor vesentlig

Riksmekleren

gjennom mekling til

færre meklingerssaker

ligger på om lag

og kun fem saker endte i konflikt.

i hovedoppgjørsår

Riksmeklerens

er brukt for å oppnå målet.

de 10 siste årene, og antall meklingssaker

Det kom inn totalt 41 meklingssaker,

om lag halvparten

ved å bistå partene i arbeidslivet

idet tariffrettslige

Antallet konflikter

de siste 10 årene, mens prosentandelen
vurderer

at de konfliktene

var

var om lag

som inntraff i 2018 ikke

kunne vært avverget.

Riksmekleren

jobber aktivt for at meklingeene

gjennomføres

i samsvar med fristreglene

tilstreber

kjønnsbalanse

i arbeidstvistloven

kapittel 3.

Riksmekleren
riksmekleren

hatt fokus på kompetansearbeid

satsingsområdene

Riksmekler
Elisabeth

å ha en hensiktsmessig

har vært videreført

Nils Dalseide
Steinsvik,

ble beskikket

for meklerkorpset

i 2018, og vil være fokusområder

til ny Riksmekler

som Riksmekler
23. november

i Riksmeklerens

til 31. desember

vil ha ytterligere

av nye meklere.

Disse

framover.

for Riksmekleren,

2018. Lagdommer

2018, og tiltrådte med virkning

lagdommer

Mats Wilhelm

Kine

Ruland

fra 1. januar 2019. Det har

faste personale.

Fra høsten 2013 ble det iverksatt tiltak for å forbedre
Riksmekleren

De senere år har

og rekruttering

døde brått 10. juni 2018. Fast stedfortreder

fungerte

ikke vært øvrige endringer

i meklerstaben.

arbeidsmiljøet,

fokus på arbeidsmiljøet

fremover,

og dette arbeidet har vært vellykket.
gjennom

kompetansetiltak

og sosiale

tiltak og arrangementer.

lnternasj onalt er utvikling
arbeidsfred

av konfliktløsningsinstitusjoner

og fredelig samhandling.

Riksmekleren

og konfliktløsningskompetanse

har i perioden
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2014-2018

vikti g for

stilt seg positiv til å bidra til

samarbeid

intemasjonalt

deltatt på Nordisk

Riksmekleren

er lokalisert
gjøremål.

og kontortekniske
utnyttelse

effektiv

mindre

eller ved behov

Riksmekleren

Institusj onene yter hverandre

godt om praktiske

Samarbeidet

bidrar til en
gjør

drift. Samarbeidet

for virksomhetenes
på disse områdene

ved uforutsette

ressurser.

for ekstra

er disponert

ved behov.

tjenester

som stilles til disposisjon

fikk tildelt 9 000 000 kroner av departementet

2018. Bevilgningen

fra Malawi.

lnstitusj onene samarbeider

sårbare ved å kunne bistå hverandre

det vil si et mindreforbruk

kroner,

og tatt imot en delegasjon

i samme bygg som arbeidsretten.

av de ressursene

også virksomhetene
hendelser

i København,

Riksmeklermøte

I 2018 har Riksmekleren

og mekling.

om institusjonsbygging

og kunnskapsdeling

i 2018. Samlet ressursbruk
skyldes

Mindreforbruket

596 096 kroner.

med bevilgningsreglementets

i samsvar

var 8 403 904

at det var samordnet

oppgjør

For nærmere

bestemmelser.

detaljer vises til de] IV Årsregnskapet.
Føringene
prosesser

som er gitt i tildelingsbrevet
fungerer

og det er min vurdering

er etterlevd,

godt og kan dokumenteres

i tråd med økonomiregelverket.

med Riksrevisjonen

som har funnet økonomistyringen

Jeg er svært fornøyd

med den fast ansatte

W?i

Oslo,

13. mars

Mats

Wilhelm

2019

Riksmekler

3

Det har vært avholdt

bidrag til Riksmeklerens

departementet

2018,anses oppfylt.

rutiner og
møter

tilfredsstillende

og meklerkorpset

De krav som følger av loven, og de forutsetninger

at systemer,

måloppnåelse

har lagt til grunn i tildelingsbrevet

i 2018.
for

i

II

INTRODUKSJON

Riksmeklerens

virksomhet

(arbeidstvistloven),

Riksmeklerens
tariffavtaler,

TIL VIRKSOMHETEN

reguleres

oppgave

institusjon,

Rettstvister

som administrativt

7—9etasje i Grensen

av 27. januar 2012 nr. 9.

av 18. juli 1958 nr. 2 (tjenestetvistloven).

er å mekle i interessetvister,

mellom partene i arbeidslivet.

leid, og liggeri

av lov om arbeidstvister

samt i lov om tjenestetvister

derved bevare arbeidsfreden.
uavhengig

i hovedsak

OG HOVEDTALL

det vil si tvister om opprettelse

Hovedformålet

og revisjon

av

er å hjelpe partene til å unngå konflikt og

hører under Arbeidsretten.

Meklingsinstitusjonen

ligger under Arbeids— og sosialdepartementet.

3, Oslo. Riksmeklerens

møtebøker

er en faglig
Kontorlokalene,

er tilgjengelig

er

på vår hjemmeside

(www.riksmekleren.no).

Tariffavtalene
mellomåret.
perioden

i Norge er vanligvis

2018 var et hovedoppgjørsår

mars-juni

innenfor

rammen

Arbeidsmengden

I et hovedoppgjør

forhandlingsbestemmelser
bestemmelser

med samordnet

er å tilpasse
frister

eller

varierer betydelig

oppgjør.

Det forekommer

av de økonomiske

forhold i

De aller fleste meklinger

men en utviklingstendens

foregår i

er at meklinger

seg til å betjene meklingsbehovet

sprer seg

når det måtte

avtaler.

mellom år med mellomoppgjør

vil, i tillegg til økonomiske

være oppe til revisjon.

som revideres.

lønnsreguleringene

oppgave

av lovbestemte

for Riksmekleren

hovedoppgjør.

med adgang til regulering

i både hoved- og mellomoppgjørsår,

ut over hele året. Riksmeklerens
inntreffe

to-årige,

spørsmål,

I et mellomoppgjør

og år med

både fellesbcstemmelser
er det i hovedsak

også at partene i hovedoppgjøret

og

bare de økonomiske

blir enige om

også for andre avtaleår, slik at det ikke blir noe eget mellomoppgjør.

I Norge kan antall landsomfattende

tariffavtaler

anslås til mellom

600 og 700, hvorav de aller fleste er i

privat sektor.

Riksmeklerens

samfunnsoppdrag

er —gjennom

mekling —å bidra til at arbeidsfrcdcn

grad som mulig.

Riksmeklerens

kontor

har to fast ansatte

medarbeidere:
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opprettholdes

i så stor

Riksmekler
Nils Dalseide
september

ble den 19. februar 2016 oppnevnt

2019. Dalseide

Elisabeth

Steinsvik,

døde brått 10. juni 2018. Fast stedfortredcr

var fungerende

Ruland ble 23. november

for en ny treårsperiode

Riksmekler

2018 beskikket

fra 1. september
for Riksmcklcren,

til og med 31. desember

til ny Riksmekler,

2016 til 1.
lagdommer

2018. Lagdommer

og tiltrådte stillingen

Mats Wilhelm

l. januar 2019.

Administrasjon
i fast stilling 100% - Anne Kj uus Brænden

Seniorkonsulent

I tillegg er følgende meklere oppnevnt

Særskilt oppnevnte

som kan tildeles meldingssaker

meklere fra og med I . mars 2018 til og med 29. februar

Lagdommer

Bjørn Lillebergen,

Lagdommer

Carl Petter Martinsen,

Lagdommer

Kine Steinsvik,

Lagdommer

Tine Kari Nordengen,

Lagdommer

Torkj el Nesheim,

Sorenskriver

Geir Engebretsen,

Oslo
Bærum (ny)

Bærum
Bærum

Tingrettsdommer

Mats Wilhelm

Tingrettsdommer

Edvard Os, Bærum (ny)

Adele Matheson

Professor

Nils-Henrik

Mestad, Oslo

von der Fehr, Hurdal

Jussi Erik Pedersen,

Direktør Anne Cathrine

Lagdommer

Ruland, Oslo

Stenwig, Oslo

Nestleder

Førsteamanuensis

2020.

Bergen

Richard Saue, Stavanger

Elisabeth

Frøstrup,

Kine Steinsvik

Tromsø

Ringerike

ble samtidig

oppnevnt

som fast stedfortreder

for riksmekleren

februar 2018 til 31. august 2019.
Kretsmeklere
Østlandet
Konsulent
Lagdommer

oppnevnt for tidsrommet

krets (Oslo, Akershus,
Inger Tellefsen,

]. juli 2018 — 30. juni 2021.

Buskerud,

Østfold, Hedmark

Oslo

Dag Stousl and, Bærum

Tingrettsdommer

behov:

Bergen

Tingrettsdommer

Advokat

etter Riksmeklerens

Inger-Marie

Landfald,

Sarpsborg
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og Oppland):

Kine

fra 16.

Tingrettsdommer
Sørlandet
Lagdommer
Vestlandet
Lagdommer
Trøndelag

Mats Wilhelm

krets (Vestfold,
Reidun

Telemark,

Wallevik,

krets (Rogaland,
Daniel

Ruland

Hordaland

Jussi

og Sogn og Fjordane):

Sør-Trøndelag

Erik Pedersen,

Jussi Erik Pedersen,

Tingrettsdommer

Mats Wilhelm
meklere,

og Nord-Trøndelag):

Tromsø

Troms og Finnmark):

Førsteamanuensis

han tiltrådte

og Vest-Agder):

Lunde, Bergen

Nord—Norge krets (Nordland,

verv som særskilte

Aust-Agder

Skien

krets (Møre og Romsdal,

Førsteamanuensis

(ny)

Tromsø

Ruland

med virkning

og førsteamanuensis

Jussi Erik Pedersen

ble samtidig

løst fra sine

fra 1. juli 2018. Ruland ble løst fra vervet som kretsmekler

som Riksmekler.
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da

Oversyn

2009

2010

riksmeklingssaker

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tingingsløysing/trekt
attende

7

3

7

ll

15

7*

23

21

62

16

l

13

1* *

1

2

97

28

før mekling

2

2

4

2

4

4

12

2

54

4

3

42

10

69

17

41

9

29

17

2

12

2

13

10

5

114

25

41

Tingingsløysing
under/etter

mekling

Meklingsløysing
Framsett

framlegg

vedteke/til

Mekling

avstemming

avslutta

utan resultat
Konflikt

Mekling

avslutta

utan resultat

1

2

Ingen konflikt

Ferdig
saker

handsama
i alt

33

91

17

95

23

Under handsaming

* 2011-014

Tariffavtale

som følger svensk rett —Medlingsinstituet

Stockholm

** 2011-013 Streik iverksatt 20.05.2011. Avsluttet 22.05.2011.

Tabellen

Viser at det i 2018 ble behandlet

hovedoppgjørsår.

Årsaken

er at oppgjøret

41 rikssaker.
var samordnet.
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Dette er noe under halvparten

av et «normalår»

i

Oversyn

2010

2009

2011

1

Tingingsløysing

rikskonfliktar

2012

2013

2014

1

1

9

2015

2016

2017

2018

1

6

1

2

1

5

9

2

Ny mekling
Framsett

11

10

framlegg

1

vedteke /til avstemming

Framleis

-Konflikt

nedstemt

1

13

1

17

2

12

2

13

10

5

1

13

1

17

2

9

2

13

10

5

frå året før

etter

mekling utan resultat
- Konflikt

1

2

konflikt

Samla tal på konfliktar
-Konflikt

2

1

6

2

1

Lønnsnemnd

etter

3

framlegg

Det nominelle
gjennomsnittet

tallet konflikter

i 2018 er 1t

for hovedoppgjørsår

for et hovedoppgjørsår.

de siste 10 årene.
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Konfliktprosenten

var om lag som

Oversyn

krinsmeklingar

2013 2014

2009

2010

16

16

8

8

16

11

1

22

9

21

5

17

6

12

13

14

7

10

9

2011

2012

2017

2018

3

15

14

14

13

15

6

8

6

5

7

2015

2016

Trekt attende /satt på vent
før mekling
Tingingsløysing
før mekling
Tingingsløysing
under/eHerrnekhng
Meklingsløysing
Framsett

framlegg

3

3

1

vedteke /til avstemming
Mekling

avslutta

utan resultat

1

4

1

8

53

51

3

4

2

1

2

1

7

4

5

4

2

5

8

10

4

47

31

51

32

29

32

49

46

12

7

5

11

4

9

Konflikt
Mekling

avslutta

utan resultat
Ingen Konflikt
Ferdig handsama

saker i alt

Under handsaming

Antall kretsmeklinger

7

er om lag som gjennomsnittet

7

for de 10 siste årene, mens konfliktprosenten

lavere enn for de foregående årene.

9

7

var

Nøkkeltall

fra årsregnskapet

2016-2018

2016

2017

2018

Samlet tildeling

8 300 000

6 800 000

9 000 000

Driftsutgifter

8 363 126

6 956 928

8 403 904

4 659 597

3 377 822

4 967 042

Lønnsandel

III

av driftsutgifter

ÅRETS

AKTIVITETER

Som nevnt ovenfor
arbeidslivet,
partene

er Riksmeklerens

til mekling

uten unødvendig

intern kontroll

er etterlevd,

lovverk.

har vært effektiv.
nødvendig

Riksmekler

meklingskapasitet.

Tilgjengelig

meklingskapasitet

De viktigste

samt et eget seminar

Informasjon

Nordisk

Dette er kontinuerlige
er avgjørende

enn tidligere

er tilfreds

arbeid overstiger

er løst. Rutinger

tildelingsbrev

og retningslinjer

av
for

ligger innenfor

av samfunnsoppdraget,

og ressursbruken

i 2018, men året har vist at det på sikt er

og rekruttering

satsingsområder,

for å kunne gjennomføre

til meklerkorpset

og arbeidet
meklinger

for å ha

vil bli videreført

i 2019.

uten unødvendig

i 2018 har vært det årlige meklerseminaret

og Riksmekleren

Riksmekleren

møte i København

Riksmekleren

i departementets

for alle mekleme,

for kretsmekleme.

om meklingssakene

omfang

er å hjelpe

skal sørge for at partene

er fulgt opp. Alle aktiviteter

til oppfyllelse

parter i

i infrastruktur.

kompetansetiltakene

(www.riksmekleren.no).
begrenset

har vært benyttet

hatt fokus på kompetanseutvikling

tilgjengelig

ventetid.

mål og resultatkrav

mellom

Hovedoppgaven

Riksmekleren

i tildelingsbrevet

har ikke gjort investeringer

å gjøre investeringer

av tariffavtaler.

Dette er også fremhevet

mener oppdragene

Alle ressurser

I 2018 har Riksmekleren

arbeidsfreden.

ventetid.

og fastsatte

å mekle i interessetvister

eller revisjon

og dermed bevare

3. januar 2018. Riksmekleren

gjeldende

samfunnsoppdrag

det vil si tvister om opprettelse

til å unngå konflikt

kommer

OG RESULTATER

på vår internettside

har i 2018 hatt noe utadrettet

år grunnet

sykdom

hos Riksmekler

virksomhet
Dalseide.

(foredrag),

Riksmekleren

men av mer
har deltatt på

i 2018.

med måloppnåelsen

betydelig

er tilgjengelig

i 2018. Den samfunnsmessige

ressursbruken.
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gevinsten

av Riksmeklerens

IV

STYRING

Riksmekleren

I VIRKSOMHETEN

er en liten statlig institusjon

transparent.
føringene

OG KONTROLL

Riksmekleren

har i 2018 arbeidet for å oppfylle

gitt i tildelingsbrevet.

Samarbeidet

Samarbeidet

bidrar til effektiv utnyttelse

sårbare kontorteknisk

Styringssystemer,

med relativt begrenset

budsjett. Virksomheten

samfunnsoppdraget

mellom Riksmekleren

av virksomhetens

i tråd med lovens krav og

og Arbeidsretten

ressurser,

er av denne

er fulgt opp i 2018.

og til at virksomhetene

blir mindre

og administrativt.

kontrollsystemer

med økonomiregclvcrket.

og rutiner er etter min vurdering

effektive,

Det har vært holdt møter med Riksrevisjonen,

og kan dokumenteres

i tråd

som har funnet økonomistyringen

tilfredsstillende.

V

VURDERING

AV F REMTIDSUTSIKTER

Tiltakene

som har vært gjort de senere år for å styrket meklerkorpset

pågående

arbeid som vil fortsette i de kommende

Riksmekleren

forventes

meldingene

vil øke på grunn omstillinger

VI

fra og med hovedoppgjøret

Dette er et

år.

ser for seg at det vil bli en økning i antallet meklinger

utviklingen

har vært vellykket.

de kommende

i 2020. i tillegg vurderes

i samfunnet,

digitalisering

årene. Denne

at kompleksiteten

i temaene for

og økt endringshastighet.

ÅRSREGNSKAP

Formål
Riksmekleren
Regnskapet

ble opprettet

føres etter kontantprinsippet,

Riksmeklerens

kompetanse

Riksmeklerens

historikk,

kontroll.

i 1916 og er en administrasjon

Årsregnskapet

Arbeids- og sosialdepartementet.

slik det fremgår av prinsippnoten

er hjemlet i arbeidstvistloven.
oppgaver

underlagt

og virksomhet.

til årsregnskapet.

Det vises til redegjørelsen

Videre vises det til redegjørelsen

utgjør del VI i årsrapporten

til Arbeids-

ovenfor om
for økonomistyring

og

og sosialdepartementet.

Bekreftelse
Årsregnskapet

er avlagt i henhold

med seneste endring 5. november

til bestemmelser

om økonomistyring

2015, og tilhørende

11

rundskriv

i staten fastsatt 12. desember

(R—115) fra Finansdepartcmentet

2003

og krav

fra overordnet

departement.

og av regnskapsførte

Vurderinger
Ressursbruken

Årsregnskapet

utgifter,

inntekter,

av vesentligeforhold
hos Riksmekleren

henhold til forutsetningene

eiendeler

i budsj ettet, tildelingsbrevet

Årsregnskapet

er ikke ferdig revidert pr d.d.

Mats

Wilhelm

d

Riksmekler
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av tildelt budsjett.

og innenfor

Årsregnskapet

2019

Rula

disponible

bevilgninger

og gjeld.

ligger innenfor rammen

er revisor for Riksmekleren.

den 13. mars

bilde av Riksmeklerens

ved regnskapet

Riksrevisjonen

Oslo

gir et dekkende

Budsj ettmidlene

er benyttet i

de mål som er satt for virksomheten.

2018 er vedlagt årsrapporten.

Prinsippnote

til årsregnskapet

Årsregnskapet
Årsregnskap

for Riksmekleren

bestemmelsene
november

er utarbeidet

om økonomistyring

og avlagt etter nærmere

i staten av 12. desember

2015, samt i tråd med Finansdepartementets

avleggelse

av statlige virksomheters

årsregnskap

retningslinjer

fastsatt i

2003 med endringer,

senest 5.

rundskriv

R-115 om Utarbeidelse

og

og i samsvar med krav fastsatt i departementets

tildelingsbrev.

Riksmckleren

benytter

kontantprinsippet

og utarbeider

ikke virksomhetsregnskapet.

Bevilgningsrapporteringen
Oppstillingen

av bcvilgningsrapporteringcn

og en nedre del som viser beholdninger
Bevilgningsrapporteringen

Kolonnen

tildelingsbrev
eiendeler

for hver statskonto

en øvre del med bevilgmingsrapporteringen
står oppført med i kapitalregnskapet.

som virksomheten

og poster i bevilgningsregnskapet

samlet tildeling

og forpliktelser

virksomheten

viser regnskapstall

Det stilles opp etter de kapitler
disponere.

omfatter

viser hva virksomheten

(kapittel/post).

virksomheten

har rapportert

til statsregnskapet.

virksomheten

har fullmakt

har fått stilt til disposisjon

Oppstillingen

til å

i

viser i tillegg alle finansielle

står oppført med i statens kapitalregnskap.

Artskontorapporteringen
Oppstillingen

av artskontorapporteringen

statsregnskapet
eiendeler

etter standard kontoplan

har en øvre del som viser hva som er rapportert
for statlige virksomheter

og gjeld som inngår i mellomværende

regnskapstall

virksomheten

virksomheter.
ikke inntektsført

Virksomheten

har rapportert

med statskassen.

til statsregnskapet

har en trekkrettighet

og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.

Oslo, 18. februar 2018

Mats

Wilhelm

Ruland

Riksmekler
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og en nedre del som viser
Artskontorapporteringen

etter standard

på konsemkonto

til

kontoplan

viser

for statlige

i Norges Bank. Tildelingene

er

Tilfeldige inntekter

5309
5700

m.m.
m.m.

31.12.2018

Samlet fildeling*

2018

2018
9 438
530 695

Regnskap

8409 616

5712

8 403 904

Regnskap

706003

Beholdninger

Sim: rapportert

rapportert

Mellomværende

(31.12)

med statskassen

til kapitalrcgnskapct

Endring i mellomværende

706003

med statskassen

Norges Bank KK/utbeta1inger

60088202

-128 659

-216 075

31.12.2017

0

87 416

-7 956 898

7 869 482

Arbeidsgiveravgift

Ymse

Posttekst

9 000 000

7 470 000
1 530 000

Samlet tildeling

Netto rapportert

Kapitalkontoer

til bevilgningsregnskapet

A+B

A+B

Note

Neue-ordning for mva i Staten

Spesielle utgifter

Driflsutgifier

Posttekst

kjørt:

540 133

29
72

Post

01
21

Post

31.12.2018

Rapport

Sum inntektsført

Arbeidsgivemvgift

Kapittelnavn

[nntektskapittel

Sum utgz'fi‘sfert

Riksmekleren

Riksmekleren

srapportering

norm-ordning. statlig betalt merverdiavgift

Arbeidsretten,

Arbeidsretten,

0643

0648

1633

Kapittelnavn

av bevilgnin

AN - Riksmekleren

Utgiftskapittel

Oppstillin

Virksomhet:

(-) og

og

87 416

Endring

mindreinntekt(-)

Merinntekt

-933 904
1 530 000

mindreutgift

Merutgift

12.02.2019

Virksomhet:

AN - lsmekleren

Note A Forklaring

av samlet

tildeling

Kapittelog post

Overført fra i
[jur

utEifter

Årets tildelinger

Samlet

tildeling

064! 01

7470 000

7 470

064R 21

1 530

1 530 000

000

000

Riksmeklerens

fu]lrnakter(—)

Stikkordet gir Riksmekleren

1 530

—8403 904

fm post

'

Innsparinger?)

post 01 med innlil l 530 0000.

bevil

01 til 45 eller til post
01/21 Eranære års

Omdisponcring

fullmakt til å overskride

etter avgitte bclasmingsfullmakter

Merinntekter!
mindreinntekter(—) ihL
merinntektsfullmakt

Mcrutg-ifi(—)/ mindreutg-ifi

tildelte midler på kapittel/post 0648 2] er gitt med stikkordet "kan nyttes under postOl".

til bruk av budsjettfullmakter

1530

Forklaring

»8 403 904

"kan nyttes under post 0] "

“ g‘

av andre iht.
avgitte belastnings-

beløp lil neste år

Utgiftsføn

av mulig overførbart

.
.
MerutgrlZLQ-ämmdre

og hengning

0648 01

Stikkord

til brukte fullmakter

0648 21

Kapittel og post

Note B Foddaxing

l 530

—8403 904

Sum grunnlag for overføring
Maks, ovcrførban beløp *

beregnet av
virksomheten

Mulig overfarbart beløp

Virksomhet:

AN - Riksmekleren

stilling av artskontora)

0

arten-in en 31.12.2018
2018

2017

1

4967 042

3 377 822

2

3 298 095

3 454 504

8 265 137

6 832 325

8 265137

6 832 325

Note
Driftsinntekter

rapportert

Driftsutgifter

til bevilgningsregnskapet

rapportert

Utbetalinger

til bevilgningsregnskapet

til lønn

Andre utbetalinger
Sum utbetalinger

til drift

til drift

etto rapporterte

driftsutgifter

' nvesterings-

og finansinntekter

lnvesterings-

0g finansutgifter

rapportert

rapportert

til hevilgningsregnskapet

til bevilgningsregnskapet

Utbetaling til investeringer

3

Utbetaling

4

av fmansutgifter

S'um investerings-

Netto

og finansutgifter

rapporterte

investerings-

Innkrevingsvirksomhct

og i'mansutgifter

og andre

overføringer

0g andre

Inntekter

rapportert

og utgifter

Arbeidsgivcravgift

konto
konto

Nettoføringsordning

rapportert

Oversikt
Eiendeler

over

overføringer

på felleskapitler

1985

1986 (ref. kap. 5700,

inntekt)

inntekt)

til bevilgningsregnsknpet

med statskassen

med statskassen

9 438

8 959

530 695

416 883

5 712

3 714

—534422

-422 128

7 869 482

6 534 80]

2018

2017

-128 659

-216 075

-]28 659

-216 075

**

og gjeld

mellomværende

124 603

*

(ref. kap. 5309,

Skyldig skattetrekk

Sum

138 767

fra staten

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

mellomværende

1 578
124 603

5

etlo rapporterte utgifter på felleskapitler
etto

297
138 767

og andre overføringer til staten

Tilskuddsforvaltning

Gruppelivsforsikring

123 025

til staten

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvirksomhet

138 470

5

Virksomhet:

AN - Riksmekleren

Note 1 Utbctalingcr

til lønn
31.12.2018

Lønn
Atheidsgivcl'avgifi
Pcnsjonsutgifter
Sykepenger

og andre refusjoner

Andre ytelser
Sum utbetalinger
Antall

årsverk:

til lønn

(-)

31.12.2017

2 517 003

1713 395

530 695

416 883

187 494

162 028

0

G

1 731 850

1085 515

4 967 042

3377 822

2

2

Virksomhet:

AN - Riksmckleren

Note 2 Andre

utbetalinger

til drift
31.12.2018

Huslclc
Vedlikehold
cgnubyggoganlcgg
Vedlikehold
ognmhyggmg
avIcldclokaler
Andre
ulgxfler
ul (innaveiendom
ngmkalcr
Reparasjon og vedlikehold

av maskmur,

Mindreuumsamkarmmr

Leie:av maskiner, mvenlarng hgnende
Kjøp av fremmede tjenester

umyr mv.

1936

31.12.2017
l 8'”

433
0

(:3 400

196

68 543

223

024

60 2116
319

366 587

utbetalinger

til drift

091

l4

Øvngedriftsutgifter
andre

U
470

13 591

Reiser ng men
Sum

0

()

364 647

5H

331

3 298 095

153 911
266 938

249 607
320 482
3 454

504

Virksomhet:

AN - Riksmekleren

Note 3 Utbetaling

til investeringer
31.12.2018

Utbetaling

Driftsløsøre,

31.12.2017

til investeringer

inventar, verktøy og lignende

Sum utbetaling

til investeringer

138 470

123 025

138 470

123 025

Virksomhet:

AN

- Riksmekleren

Note 4 Finansinntekter

0g finansulgifter
31.12.2018

Innbetaling

31.12.2017

av finansinntekter

Sum innbetaling

av finansinntekter

0

0
31.12.2018

31.12.2017

Utbetaling av finansutgifler
Renteutgifter

Sum utbetaling

av finansutgifter

297

l 578

297

1 578

Virksomhet:

AN - Riksmekleren

Note 5 Sammenheng

mellom avregning

Del A l-"nrsk'nllen mellom m-rn nln

med statskassen

med statskassen

"

og mellomværende

mellomværende

med statskassen.

med statskassen
31.12.2018
Spesifisering
avregning

av mum

med statskassen

31.12.2018
Spesifisering

av [napp-aleu-

mellomværende

Forskjell

med

slalskasscn
Finansielle

anleggsmidler

Sum
Omløpsmidler

Sum
Langsiktig

gjeld

Komsiklig

gjeld

Sum
Leverandørgield

-65 314

Skyldig skattelrekk
Skyldige

offentlige

-65 314

-128 659

7128 659

-193 973

-128 659

-65 314

-193 973

-128 659

-65 314

avgifier

Annen kortsiklig gjeld
Sum

Sum

Del B S esifiserln
Riksmc-klcrcu

Bnlanscl'ørt

avim'esterln

sier finansielle

verdi 31.l2.20l8

er i alt.-s cro

anleggsmidler

selskn ”inndeler

