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Innledning
Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementetredegjøri dette brevet for
bevilgningeneSIFOkan disponerei 2011.Tildelingsbreveter basert på Prop. 1 S (20102011)for Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementet,og gir rammer for bruk av
bevilgningenfor 2011.
I tildelingsbrevetutdyper og konkretisererdepartementettildelingskriterieneog
rapporteringskravenefor SIFOfor 2011.

Budsjettildeling
I henholdtil Stortingetsvedtak av 14.desember 2010er følgendebevilgningvedtatt for
2011:
Ka ittel 866SIFO
( i 1 000kroner)
Post

Betegnelse

Budsjett 2011

50

Basisbevilgning

27 041
27 041

Sum kap. 866

Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementetstillermed dette bevilgningentil
disposisjonfor SIFO,jf. § 7 i Reglementfor økonomistyringi staten. Bevilgningenvil bli
på følgendemåte: Halvpartenav
overførttil SIFOsbankkontonr. 8276.01.00583
bevilgningen,dvs. kr 13 520500,utbetalesi januar. Restenav bevilgningenutbetales i
to rater å kr 6 760250per 1.juli og 1. oktober.
SIFOmå ta høyde for at bevilgningenskal dekke utgifterved sentrale og lokale
lønnsforhandlinger,samt utgifter som følge av sentraltjusteringsoppgjør.SIFOmå
derfor avsette midler til lokaleforhandlinger,jf. pkt. 2.3.3i Hovedtariffavtalen.

Overordnede utfordringer
Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementethar fastsattfølgendehovedmålfor
forbrukerpolitikkeni 2011:
En sterk stillingfor forbrukerne.
Et etisk og miljøforsvarligforbruk.
En aktivforbrukerpolitikkforutsetter god dokumentasjonom forholdenefor
forbrukernei Norge. SIFOhar en sentral rolle når det gjelder å få fram, forvalteog
formidleslik kunnskap. Kunnskapenskal være til nytte for myndigheter,politikere,
næringsliv,organisasjonerog forbrukere.
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4. Mål, styringsparametere

og oppdrag

4.1 Mål
SIFOskal frambringeog formidlekunnskappå områderav relevansfor forbrukernes
stillingog rolle i samfunnet.I tråd med dette legger vi til grunn at SIFOi 2011vil
gjennomføreaktiviteterknyttettil delmålenestyret har vedtattfor virksomheten:
Delmål:
Forskning, utredningog tesivirksomhetut fra hensynet til forbrukernes stilling
og rolle i samfunnet.
Styrketformidlingav forskningsbasertkunnskapom forbrukerspørsmål.
I tråd med disse delmålene,ber vi om at SIFO i årsrapportenrapporterer om status på
følgendestyringsparametere:
Antallnye prosjekterog publikasjonerinnenforde ulikeforskningsområdenepå
instituttet.
Antallinitierteog antallfullførtedoktorgraderinnenforforskningsområdenetil
instituttet.
Antallforskere med doktorgrad.
Antallforskere med Forsker I-kompetanse/professorkompetanse.
Andelenfinansieringfra Forskningsrådet.
Andelenfinansieringfra EU.
Andeleninntekt fra andre eksterne inntektskilder.
Antallsamarbeidsprosjekt.
Antallpublikasjonermed fagfellevurdering.
Antallartiklermed ekstern medforfatter.
Antallpressemeldinger,antallmedieoppslagog antallkronikker.
Følgenderesultatkravgjelder:
Den eksternt finansierteforskningenskal utgjøreen økt andel av SIFOs
virksomheti 2011,sammenlignetmed 2010.
Andelenforskere med doktorgradskal opprettholdespå minst samme nivåsom i
2010.
Antalletpublikasjoneri hver av de ulike kategorier (rapporter,artikler og
publikasjonermed fagfellevurdering)skal i 2011holdes på et nivå som minst
svarer til gjennomsnittetfor de tre foregåendeår.
Departementetlegger til grunn at utviklingenpå disse og andre parametere årlig blir
rapporterttil Forskningsrådet(se siste ÅrsrapportForskningsinstituttene:
Delrapportfor
de samfunnsvitenskapelige
instituttene.Norges forskningsråd).
Departementetlegger til grunn at målene og styringsparameterenesom presenteres i
tildelingsbrevetikke er uttømmendefor hva SIFO skal drivemed i 2011.
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SIFO er en del av det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet, og vi legger derfor til
grunn at instituttet arbeider aktivt for å styrke samarbeidet med de øvrige
forbrukerinstitusjonene.

4.2. Fordeling av basisbevilgningen (bevilgningsrammen)
For å tydeliggjøre departementets interesser i SIFOs forskning, legger vi i
tildelingsbrevet noen føringer for faglige prioriteringer og bruken av basisbevilgningen.
Disse skal danne grunnlag for SIFOs disposisjoner. Basisbevilgningen skal nyttes i
henhold til følgende oppstilling:
Kapdpost

Betegnelse

866/50
866/50
866/50
866/50
866/50

Grunnbevilgning
Strategisk kompetanseutvikling
Forvaltningsrelaterte oppgaver
Laboratorie- og testvirksomhet
Sum bevilgning

Budsjett
10 171 000

6 850 000
7 020000
3 000 000
27 041000

Departementet vil følge opp bruken av budsjettmidlene gjennom dialogmøtene, og på
bakgrunn av rapporter om virksomheten.
4.2.1 Grunnbevilgning
Grunnbevilgningen skal gå til å styrke den vitenskapelige kvaliteten og til
kompetanseutvikfing innenfor SIFOs kjernevirksomhet. Midlene skal bl.a. brukes til
egenfinansiering av doktorgradsgradsarbeid og som bidrag til EU-finansierte
prosjekter, konferansedeltakelse, vitenskapelig publisering, komit& og refereearbeid,
nettverksbygging og søknadsutvikling.
For 2011 skal 10,171 mill, kroner av basisbevilgningenøremerkestil denne delen av
SIFOs virksomhet.
kompetanseutvikling
Denne delen av budsjettet skal legge grunnlag for utvilding og fornyelse av SIFO som
forbruksforskningsinstitutt, og gå til satsing på større prosjekter og programmer som
kan utvikle kompetanse på nye og framvoksende forskningsfelt av strategisk betydning.
Den strategiske kompetanseutviklingen skal også legge grunnlag for å fremme
forbrukerperspektivet og delta i konkurransen om annen forskningsfinansiering
innenfor nasjonalt prioriterte forskningsfelt. Doktorgrader og postdoc, samt
bør finansieres i slike
forskerutveksling (utenlandsopphold) og forsker
programmer. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid skal prioriteres.
4.2.2

Strategisk

Vi legger til grunn at styret har besluttet å fordele midlene på de tre satsingsområdene
reguleringspolitikk,etnisitet ogforbruk og materiell kultur.
For 2011 skal ca. 6,85 mill, kroner av basisbevilgningenøremerkestil denne delen av
SIFOs virksomhet.
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4.2.3 Forvaltningsrelaterte

oppgaver

SIFOskal følgemed i og overvåkeutviklingeni ulikeforbrukermarkeder,herunder om
pris- og konkurranseforhold,og formidlekunnskapav relevansfor den
forbrukerpolitiskedebatt. SIFOmå også ta ansvarfor å opprettholdekompetanseog
aktivitetpå prioriterteområder som forbruk og miljø,samt barn og unges forbruk.
Blantoppgavenesom SIFOi 2011må finansieremed denne delen av bevilgningener
vedlikeholdog utviklingav standardbudsjettetfor husholdningsutgifter,overvåkingav
forbrukernessituasjonog problemeri ulikemarkeder gjennomSIFO-surveyen.
Departementetlegger til grunn at aktuellegjøremålknyttet til BLDsnye hovedmålfor
2011om etisk og miljøforsvarligforbruk legges inn som aktiviteteri eksisterende
prosjektersom Standardbudsjettetog SIFO-surveyen.
Også deltakelseinternasjonaltarbeid,høringer og lignendesom BLDser behov for i
løpet av året inngår i denne delen av bevilgningen.
Instituttetforutsetteså føre dialogmed departementetog øvrigebrukere om deres
kunnskapsbehov,og holde en viss beredskapmed tanke på å kunne utføre utredninger
som departementethar behov for i løpet av året, ofte på kort varsel. 1 mill,kroner skal
settes av til denne typen utredningsoppgaverpå områderder SIFOhar særskilt
kompetanse.Avklaringom anvendelseav disse midleneskjer i løpendedialogmed
departementet.
Forskningsoppgaverog andre aktiviteterder SIFOkonkurrerer med andre
forskningsinstitutterinngår ikke i denne delen av bevilgningen.
For 2011 skal 7,0 mill, kroner av basisbevilgningenøremerkesforvaltningsrelaterte
oppgaver,antydningsvis med følgendefordeling:
SIFO-survey:
Standardbudsjett:

Formidling:
Utredningspott
Prioriterte områder

1,5 mill. kroner (tidsserierom sentrale spørsmål,forutsetter
deltakelsefra FO, FR og BLD i utforming av spørreskjemaet)
2,5 mill. kroner (detforutsettesat instituttet leggerfram en
plan for dette arbeidetsom omfatter nyutvikling
boligkostnader,minimumsbudsjett, standardbudsjettets
legitimitetsgrunnlag,internasjonaliseringog metode,
bærekraftigeforbruksindikatorer,grønt husholdningsbudsjett,
og at denne gjennomgås i dialog med departementet så tidlig
som mulig i budsjettåret)
1,0 mill. kroner (inkl. SIFO-seminarermed ekstern
deltakelse)
1,0 mill. kroner
1,0 mill. kroner (Barn/unge, pris/konkurranse, bærekraftig
forbruk)
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4.2.4 Laboratorie- og testvirksomhet
Til SIFOs laboratorie- og testvirksomhet, herunder deltakelse i standardiseringsarbeid
og utvikling av nye prosjekter, øremerkes i 2011 3,0 mill. kroner.

5. Fullmakter
I henhold til Stortingsvedtak av 11. desember 2002,jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002)er
SIFO gitt følgende fullmakter:
Unntak fra bruttoprinsippet i statlig virksomhet (unntak fra § 3 fjerde ledd i
Bevfigningsreglementet), det vil si at STFOselv disponerer sine inntekter.
Adgang til å overføre resultatet av årets drift til påfølgende budsjettermin. SIFO
disponerer eventuelt positivt årsresultat og har selv ansvaret for å dekke
eventuelt negativt årsresultat.
Adgang til selv å opprette og inndra de stillinger som SIFO finner nødvendig for
å løse sine oppgaver, og under hensyn til antall tilsatte og organisering tilpasses
de rammevilkår departementet fastsetter.
SIFO er på gitte betingelser også gitt fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp
av tjenester utover budsjettåret, jf. vedlegg 1, pkt. A.
Vi viser også til Finansdepartementets rundskriv R-106økonomiregelverketsrekkevidde
ovelfor statlige virksomhetersom har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet
av 25.
november 2010.

6. Administrative forhold
6.1 Regnskapsføring for nettobudsjetterte
virksomheter)

virksomheter (post 50-

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerrådet, SIFO og BLD har inngått en
prosjektavtale med SSØ om innføring av standard kontoplan og periodisert
virksomhetsregnskap med statlige regnskapsstandarder. Dette innbærer at
virksomhetene deltar i det første kullet i SSØs innføringsprosjekt. BLD deltar også i de
relevante deler av opplærningsopplegget i 2010. Ifølge avtalen tas det sikte på oppstart i
økonomisystemene 1. januar 2011 med overgang til ordinær drift fra 1. juli 2011.

6.2 Krisehåndering og informasjonsberedskap
SIFO må sørge for at krisehåndterings- og informasjonsberedskapsplan for mulige
hendelser er utarbeidet og at disse blir ajourført etter behov. Planverket skal være
basert på en vurdering ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.
SIFO må til enhver tid ha ajourført oversikt over kontaktpersoner som er tilgjengelige
for departementet i en eventuell krisesituasjon, samt ha oversikt over hvilke
institusjoner og personer som forøvrig skal kontaktes (varslingsliste).
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SIFOvurderer om det i årsrapportener behovfor en kortfattetrapporteringom status
og ev. hendelser innenforområdet.

6.3 Etiske krav ved innkjøp
Regjeringenhar som mål at offentligevirksomheterskal gå foran og være ansvarlige
innkjøperesom etterspør miljøvennligevarer og varer som er tilvirketetter høye etiske
og sosialestandarder.
SIFOoppfordresderfortil å stilleetiske krav i forbindelsemed sine innkjøpog innenfordet regelverkettillater- å prioritereinnkjøpavmiljøvennligevarer som er
filvirketetter høye etiske og sosialestandarder.Direktoratetfor forvaltningog IKT
(Difi)kan gi nærmere informasjonom hvordandette kan gjøres.
VeilederenEtiske krav i offentligeanskaffelser,utarbeidetav Initiativfor etisk handelpå
oppdragfra Barne-og likestillingsdepartementet,
inneholderogså nyttig informasjon.

6.4 Varslingsrutiner
SIFOutarbeideti 2010skriftligevarslingsrutinerfor kritikkverdigeforhold,jf.
arbeidsmiljøloven§ 3-6og departementetsbrev av 24.september 2010.Departementet
legger til grunn at disse til enhver tid er kjentfor alle ansatte.

7. Rapportering og resultatoppfølging
7.1 Regnskapsrapportering

og årsrapport

SIFOhar ansvarfor at bevilgningenblir brukt formålstjenligog økonomiski samsvar
med Bevilgningsreglementetog forutsetningenei stortingsvedtaket,herunder føre
kontrollmed at bevilgningenikke overskrides.Barne-,likestillings-og
inkluderingsdepartementetforutsetter at særskilteforholdsom reduserer muligheten
til å holde fastsatt budsjetttas opp med departementetså snart som mulig, sammen
med forslagtil tiltak som gjør at rammen likevelkan holdes.
Departementetvil,i likhet med tidligere år, innhente opplysningerom
regnskapsutviklingeni løpet av året.
Vi ber om at det i 2011utarbeides regnskapsrapportertil departementetmed
merknader til budsjettutviklingenper:
30.juni med rapporteringsfrist15.juli.
30. september med rapporteringsfrist15. oktober.
Det skal rapporteres slik at både forbruk per dato og planlagtforbruk for resten av året
framkommerpå en detaljert,ryddig og oversiktligmåte. Om nødvendigmå SIFOpå
departementetsforespørselkunne gi rask dokumentasjonpå regnskaps- og
resultatutviklingen.
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Årsrapportog regnskap skal sendes departementetbåde på papir og elektroniskinnen
15.februar 2012.
Årsrapportenskal inneholdefølgendepunkter:
Regnskapstallsom er i samsvarmed rapporteringtil det sentrale
statsregnskapet.
Forklaringerpå eventuelleavviki regnskapstallenei forholdtil den gitte
bevilgningen,jf. tildelingsbrevet.
Rapporteringav resultater i henhold til styringsparametereneunder pkt. 4.1.
Rapporteringont områdenesom framgår av punkt 7.2nedenfor.
Det er viktigat årsakene til vesentligeavvikfra målene blir forklartpå en uffyllende
måte. Rapporteringenskal dannegrunnlagfor utarbeidelsenav resultatrapporteni
Prop. 1 S (2012-2013).
7.2 øvrig rapportering
7.2.1 Inkluderende

arbeidsliv

SIFOmå arbeidefor en personalpolitikksom sikrer bred rekruttering, og stimulerertil
kulturelt og kompetansemessigmangfold.
IA-avtalenforutsetter at deltakendevirksomheterskal forebyggeog redusere
sykefravær,styrkejobbnærværog hindre utstøting og frafallfra arbeidslivet.
Virksomheteneskal sette aktivitets-og resultatmålfor å redusere sykefraværet,øke
sysselsettingav personer med nedsattfunksjonsevne,og stimuleretil at
yrkesaktivitetenetter fylte 50 år forlengesmed seks måneder.
I årsrapportenskal SIFObeskrivesine aktivitets-og resultatmål
knyttet til inkluderendearbeidsliv,ivaretakelseav seniorperspektivetog den øvrige
personafforvaltningen,samt redegjørefor resultatoppnåelsenog aktivitetenesom
støtter opp under denne.
7.2.2 Oppfølging av likestillingsloven, diskrimineringsloven
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

og

Likestillingsloven,diskrimineringslovenog diskriminerings-og tilgjengelighetsloven
pålegger offentligemyndigheterå arbeide aktivt,målrettet og planmessigfor å fremme
likestillingog hindre diskrimineringbåde som arbeidsgiverog offentligmyndighet.
Det skal i årsrapportenrapporteresom aktiviteteretter veileder som finnespå
Fornynings-,administrasjons-og kirkedepartementets (FADs)hjemmeside
htt : www.re 'erin en.no nb de fad dok veilednin er o bros. er 2010 veilede
r-likestillinsrede "orelser.html?id=625220
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7.2.3 Krav om risikostyring
SIFO skal i årsrapporten omtale de viktigste risikofaktorene for virksomheten og hva
som blir gjort for å redusere disse. Dokumentasjon knyttet til risikovurdering kan bli
etterspurt i styringsdialogmøter eller som del av den øvrige rapporteringen til
departementet.

7.2.4 Lærlinger i staten
Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger
sammenlignet med 2010.
I årsrapporten skal SIFO rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og
antall lærlinger fordelt på lærefag. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok kap.
9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

7.2.5 Tilgjengeliggjøring av offentlige data
SIFO forutsettes å gjøre egnede og eksisterende rådata offentlig tilgjengelige i
maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som
kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved
tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses
som en kostnad). Formater og bruksvilkår skal være i overensstemmelse med
Referansekatalogen og FADs føringer på nettstedet data.norge.no.Informasjon om
hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør
ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no.
Virksomheter som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende
publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene
offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik
tilgjengeliggjøring. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger
basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre
rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.
Av årsrapporten skal det framkomme hvilke data som SIFO har gjort tilgjengelige.
Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette
begrunnes i årsrapporten.

8. Dialogmøter i 2011
Departementet viii løpet av 2011 holde styringsdialogmøter med SIFO. Vi vil i egne
brev komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt og program for disse.
Neste dialogmøte er fastsatt til tirsdag 15. mars 2011 kl 13 hos SIFO, jf. referat fra
dialogmøte 18. oktober 2010.
I tilegg kan det gjennom året være aktuelt å holde egne møter om aktuelle tema.
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Vedlegg 1 Fullmakter
De overordnede prinsippene for virksomhetsstyring framgår av Overordnede
retningslinjerfor styringsdialogmed tilknyttedevirksomheter,fastsatt 4. oktober 2005.
Departementet fastsatte 10. januar 2005 revidert Hovedinstruks om økonomistyringeni
SIFO.
A. Budsjettfullmakter

som må delegeres hvert år, og som med dette

delegeres
-

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

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt
til å samtykke i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret på følgende vilkår:
Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den
ordinære driften av virksomheten.
Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor
et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele
avtaleperioden.
For alle avtaler utover ett år, må behovet for
oppsigelsesklausuler nøye vurderes. Hensynet til den framtidige
handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.
SIFO gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2011 til å inngå leieavtaler og avtaler
om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

B. Administrative fullmakter

-

Oppretting, inndragning og omgjøring av stillinger.

Departementet har delegert videre til virksomhetene fullmakt til å opprette eller inndra
stillinger.
Det er en forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning for eventuelle merutgifter
ved slike stillingsendringer. Endringen må således skje innenfor gitte budsjettrammer
og ikke føre til press for økte bevilgninger i senere budsjetterminer. Oppgave over slike
endringer sendes departementet en gang i året —per 31. desember.
Omgjøring av og lønnsendringer i besatte stillinger skal forhandles i henhold til
Hovedtariffavtalen.I likhet med endring av ledige stillinger, forutsetter også omgjøring
av besatte stillinger budsjettmessig dekning. SIFO er eget forhandlingssted.

11

Medutgangspunkti bemanningen
somer rapporterti budsjetproposisjonen
for 2011er
departementetavdenoppfatning
at bemanningeni grovetrekkkan opprettholdesi
sammeomfangsomtidligereinnenfordenvedtattebevilgning.
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