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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–

2017) for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets bud-

sjettvedtak og departementets styringssignaler for NIFES i 2017. 

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NIFES i 2017. Brevet 

gir også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2017, 
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men gir ikke en uttømmende oversikt over etatens oppgaver. Etatens myndighet, an-

svar og faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for styringen av NIFES, fastsatt 2. 

juni 2016.  

 

Departementet tar forbehold om at etaten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 

pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller 

skal det sendes tillegg til tildelingsbrev.  

 

 

2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER 

Vi viser til regjeringens politiske plattform (Sundvollen, 7. oktober 2013), som vektleg-

ger sjømatnæringens globale oppdrag med å bidra til næringsrik mat til en voksende 

verdensbefolkning. I Stortingsmelding nr. 7 (2014-2015): Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning 2015-2024 vektlegges behovet for en langsiktig kunnskapssatsing 

som skal bidra til rent hav og sunn og trygg sjømat. Nærings- og fiskeridepartementet 

la i 2015 fram Masterplan for marin forskning, som konkretiserer hvordan Langtidspla-

nen skal følges opp på det marine området. Regjeringen la i 2016 fram Bioøkonomistra-

tegien; Kjente ressurser – uante muligheter. Strategien peker på mulighetene for blå 

bioøkonomi og økt utnyttelse av eksisterende og nye marine ressurser. En slik utnyt-

telse vil kreve økt kunnskap knyttet til trygg og sunn sjømat.  

 

 

3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2017 

Innenfor regjeringens langsiktige målsettinger og strategier relevant for sektoren, er 

målene for NIFES følgende:  

 

3.1 Mål 

Formål 

NIFES skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en ledende kunnskaps-

leverandør innenfor fiskeernæring og trygg og sunn sjømat nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

Hovedmål 

Sunnere fisk og sunnere befolkning 

 

 

Delmål 

1.  God forvaltning basert på forskningsbaserte råd 

2.  Kunnskapsbaserte valg om sjømatkonsum 

3.  Kunnskapsdrevet næringsutvikling 

 

Målene tydeliggjør NIFES rolle, og hva etaten skal oppnå. Hovedkjernen til NIFES er 

forskning på fiskeernæring og trygg og sunn sjømat. NIFES sin forskning skal være 

faglig uavhengig, for å gi legitimitet og troverdighet både innenfor forskningen og som 

rådgiver i nasjonale og internasjonale sammenhenger.  
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NIFES vil i år for første gang rapportere i henhold til de nye målene, og må vie tilstrek-

kelig oppmerksomhet til det nye systemet.  

 

Styringsparametere og rapporteringskrav følger i vedlegg 1.  

 

3.2 Prioriteringer 2017 

I tråd med effektiviseringsreformen og god økonomistyring i staten er det en prioritert 

oppgave for NIFES å kontinuerlig vurdere organisering og samarbeid for å nå målset-

tingene mer kostnadseffektivt.  

 

NIFES skal prioritere sine kjerneområder og forskning på sunn og trygg mat i et helkje-

deperspektiv.   

 

Utviklingen i det marinrelaterte næringslivet med økt betydning av havbruk og utvik-

lingen i bioøkonomien åpner for ny og alternativ anvendelse av marine bioressurser. 

Dette krever økt kunnskap og rådgivning, også på nye arter. NIFES må vurdere beho-

vet for overvåking av nye arter og nye marine ressurser ut fra betydningen de har/for-

ventes å få, for å ivareta trygg og sunn sjømat, jf punkt 4.2.  

 

 

4. FØRINGER OG OPPDRAG I 2017  

4.1 Effektiv drift, infrastruktur og konseptvalgutredning 

Nærings- og fiskeridepartementet har igangsatt en konseptvalgutredning om lokalise-

ring av marine FoU-virksomheter i Bergen. Etaten må bidra i det videre arbeidet med 

relevant oppfølging av utredningen i 2017. 

 

God infrastruktur, herunder forsøksdyravdeling og laboratorier danner basis for NIFES 

analyse- og forsøksvirksomhet. NIFES har behov for å oppgradere deler av denne infra-

strukturen. NIFES må fortsatt vurdere om det er behov for å finne alternative løsninger 

for hvordan behovene til og kvaliteten på nødvendig infrastruktur kan opprettholdes de 

kommende årene. Denne utfordringen må NIFES og departementet ha en videre kon-

takt om, og eventuelle løsninger må sees i sammenheng med KVU-prosessen. 

 

4.2 Overvåking 

NIFES skal ha en risikobasert overvåking, og må ut fra dette vurdere nærmere innret-

ting av overvåkingen, herunder hvilke arter og områder som prioriteres. NIFES må 

sikre innspill fra relevante aktører som Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og/eller 

Fiskeridirektoratet i sin planlegging av overvåkingen av nye ressurser og arter. 
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4.3 Strategier og planer 

Bioøkonomistrategien ble lagt fram i november 2016. Strategien foreslår tiltak for å 

bedre legge til rette for en moderne bioøkonomi, ikke minst basert på de blå ressur-

sene. Dette omfatter også nye arter og arter det til nå har vært liten tradisjon for å ut-

nytte, og hvor det blir viktig å ivareta trygg og sunn sjømat.  

 

Departementet tar sikte på å lansere en havstrategi i 2017. Havstrategien skal ivareta 

helheten i regjeringens satsing på havnæringene, og løfte frem mulighetene som finnes 

for etablert og ny næringsaktivitet samt kartlegge hvordan myndighetene kan legge til 

rette for videre bærekraftig vekst og verdiskaping. Havet forventes å få økt betydning 

for produksjon av mat, og NIFES må bidra med kunnskap innenfor relevante områder 

for å sikre trygt og sunt fôr og sjømat.   

 

4.4 Internasjonalt forskningssamarbeid 

Deltagelse i internasjonal forskning, med vekt på Horisont 2020 er viktig for å øke kvali-

teten av forskningen og utvikle samarbeid med andre relevante institusjoner. JPI 

Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) skal styrke det langsiktige forsk-

nings- og utviklingssamarbeidet om marin og maritim forskning i Europa. Gjennom 

JPIen er det også ønskelig å styrke samarbeidet om marin og maritim forskning innen-

for aktiviteter landene allerede finansierer. Vi ber NIFES fortsatt prioritere oppfølging 

av internasjonalt forskningssamarbeid. 

 

4.5 Matsikkerhet 

Sjømat forventes å spille en stadig viktigere rolle i den globale matsikkerheten. NIFES` 

kunnskap og forskningsinnsats om næringsstoffinnholdet i sjømat, og dennes helseef-

fekter, vil være viktig i videre internasjonalt arbeid for at fisk og annen sjømat synliggjø-

res og vektlegges i ernæringsstrategier og relevante politiske prosesser, i tråd med an-

befalingene fra FNs matsikkerhetskomité.   

 

4.6 Digitalisering og effektivisering (fellesføring for alle statlige virksomheter) 

NIFES skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produkti-

viteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt 

virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og 

annen bruk av teknologi.  

 

I årsrapporten skal NIFES gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. 

Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tje-

nester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevins-

tene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende 

forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater 

skal gjengis i årsrapportene. 
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4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap 

NIFES skal ha etablert nødvendig grunnsikring for beskyttelse av verdier, og ha oppda-

terte krise-/beredskapsplaner for å sikre god håndtering og kontinuitet ved uforutsette 

hendelser. Planene skal bygge på risikoerkjennelse, verdivurdering og skadevurdering 

ut fra ansvars- og arbeidsområdet.  

 

NIFES skal ha etablert rutiner for styring og kontroll med informasjonssikkerheten. In-

formasjonssikkerhetsarbeidet skal innrettes på en systematisk, målrettet og dokumen-

terbar måte, og være en integrert del av virksomhetens øvrige internkontrollrutiner. In-

formasjonssikkerheten skal være i samsvar med nasjonal strategi og handlingsplan. 

Gjeldende føringer og krav til ikt-sikkerhet skal følges opp på grunnlag av råd fra sik-

kerhetsmyndighetene. 

 

Det skal gjennomføres regelmessige øvelser med bakgrunn i planverket. Øvelser skal 

dokumenteres og evalueres. Det skal også foretas årlig revisjon og evaluering av sikker-

hetstilstanden, som legges fram for virksomhetens leder. 

 

Vi ber om at virksomheten etter anmodning fra departementet medvirker i utvikling og 

implementering av Nasjonalt rammeverk for digital hendelseshåndtering. 

 

For informasjon som faller inn under sikkerhetsloven med forskrifter skal det være 

etablert tiltak og rutiner i henhold til dette regelverket, basert på risiko- og sårbarhets-

vurderinger. Det skal regelmessig vurderes om det er aktuelt å foreslå utpeking av 

skjermingsverdig(e) objekt(er). 

 

4.8 Bruk av lærlinger 

Alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Virksomhetene skal også 

hvert år vurdere om de kan øke antallet lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Virk-

somhetene skal knytte seg til et opplæringskontor.  

 

 

5. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og NIFES består 

av følgende faste møter og hoveddokumenter: 

 

 Departementets tildelingsbrev 

 Etatsstyringsmøter 

 Risikovurdering og økonomirapport per 30.08 

 Virksomhetens årsrapport 

 Budsjettinnspill 

 Departementets referater fra møter med virksomheten 

 

NIFES plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Med ve-

sentlige avvik menes alvorlige forhold eller hendelser som hindrer etaten i å nå sine 

mål, indikasjoner på at forbruk/inntekter vil avvike vesentlig fra tildelte budsjettram-

mer, og brudd på sentrale lover og regler. NIFES skal orientere departementet umid-

delbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. 
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En styringskalender med tidspunkt for etatsstyringsmøter og frister og krav til leveran-

ser er vedlagt. 

 

 

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2017 

6.1 Budsjettvedtak 

For NIFES er det fattet budsjettvedtak på kap. 927 og 3927.  

 

Utgifter 

(i 1000 kr) 

927 NIFES        Saldert 2016 

01 Driftsutgifter 98 643 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 66 105 

22 Fiskeriforskning og -overvåking 6 900 

Sum kap. 927 171 648 

 

 

Inntekter 

(i 1000 kr) 

3927 NIFES        Saldert 2016 

01 Oppdragsinntekter 70 094 

Sum kap. 3925 70 094 

 

Fra 2017 innføres en forenklet modell for premiebetaling til Statens pensjonskasse 

(SPK) for de virksomhetene som ikke betaler premie i dag. De berørte virksomhetene 

er gjennom budsjettforslaget kompensert for anslåtte økte utgifter. For NIFES utgjør 

dette om lag 12,7 mill. kroner på post 01. Oppdragsvirksomheten vil bli berørt av omleg-

gingen. Departementet vil komme tilbake til dette i eget brev. Vi viser for øvrig til rund-

skriv R-118/2016 fra Finansdepartementet om Budsjettering og regnskapsføring av pen-

sjonspremie for statlige virksomheter. 

 

NIFES har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at målene kan nås innenfor 

de bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i sta-

ten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.). 

 

Det følger av §5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan over-

skrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt 

eksplisitt fullmakt om noe annet, jf. punkt 6.2 under.  

  

6.2 Budsjettfullmakter 

Merinntektsfullmakt 

NFD gir NIFES fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 927, post 21 mot til-

svarende merinntekter under kap. 3927, post 01.  
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Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet 

til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltnings-

organene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle 

mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år. 

Se Finansdepartementets rundskriv R-110 for mer informasjon. 

 

Fullmakt til å overskride 

NIFES gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 927, post 21 i forbindelse 

med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfes-

tede innbetalinger til disse prosjektene i 2017 under kap. 3927, post 01. Ved beregning 

av beløp som kan overføres til 2018 under utgiftsbevilgningen, skal alle ubrukte merinn-

tekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års 

overskridelse på posten. 

 

6.3 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. NIFES skal føre pe-

riodisert virksomhetsregnskap og bruke statens regnskapsstandarder (SRS), jf ret-

ningslinjer i Finansdepartementets rundskriv R-114/2015-2 av 23.11.2015.   

 

6.4 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i 

dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 927 og 3927 stilt til disposisjon for 

NIFES. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

    

 Stine Hammer  

 avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

Norges forskningsråd  

Mattilsynet 

Fiskeridirektoratet 
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VEDLEGG 1: STYRINGSPARAMETERE OG RAPPORTERINGSKRAV 

 

Bilde over mål og indikatorer for NIFES:  

 

 
 

Det vises til mål- og resultatstyringsrapporten som ble oversendt i 2016 for mer utførlig 

informasjon.  
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VEDLEGG 2: STYRINGSKALENDEREN FOR 2017 

 

Leveranser og etatsmøter 2017 

Mnd. Dato Aktivitet Mnd

. 

Dato Aktivitet 

Jan. Medio jan. - 

medio feb. 

Avslutning statsregnskap 2016 

  

Juli   

 

Feb.  Avslutning statsregnskap 2016 

 

Aug.   

Mars 1. mars* 

Ca. 1. mars** 

15. mars 

Årsrapport 2016 

Ev. innspill til revidert budsjett 2017 

Budsjettforslag 2018 

Sept

. 

20. sept.:  

20. sept.: 

Risikovurdering 

Status økonomi per 31.aug., og ev. 

innspill til endringsproposisjon 

høstsesjon 2017  

    

April 26. april  

Kl. 10.00-13.00 

Etatsstyringsmøte vår 

 

Okt. Okt. - nov. 

7. nov. 

Kl. 10.00-12.30 

Dialog om tildelingsbrev for 2018  

Etatsstyringsmøte høst  

Mai   Nov 1. nov. Innspill til store satsinger 2019  

Juni  Kontraktssamtale med etatsleder Des. 31. des. Tildelingsbrev for 2018 

*Frist for årsrapport for 2017 er 1. mars 2018. 

** Departementet vil komme tilbake til nøyaktig frist for innspill til RNB. 

 

 

Krav til leveranser  

Avslutning av statsregnskapet for 2016 

Frister og krav til leveranser ved avslutning av statsregnskapet for 2016 er meddelt i 

eget brev av 25.11.2016, vår ref. 15/3768.  

 

Årsrapport  

Årsrapporten med årsregnskap for 2016 skal følge felles mal for statlige årsrapporter og 

anbefalingene Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har til innhold og utforming, 

med mindre noe annet er eksplisitt avtalt i etatsstyringsdialogen. Se dfo.no/no/Sty-

ring/Arsrapport.  

 

Virksomheten skal rapportere om status for arbeidet med samfunnssikkerhet og bered-

skap i årsrapporten. I rapporten for 2016 ber vi spesielt om en status for hvordan fire til-

taksområder i handlingsplanen for informasjonssikkerhet er fulgt opp. Vi ber også virk-

somheten medvirke ved rapportering om sikkerhetstilstanden, sikkerhetsstyring og 

gjennomførte øvelser i regi av Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Vi ber om at det vedlagte skjemaet for rapportering om kjønn og mangfold benyttes i 

virksomhetens rapportering om likestilling.  

 

Eventuelle innspill til revidert budsjett - Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger vårsesjon 

2017  

I løpet av våren legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggs-

bevilgninger på statsbudsjettet. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg 

som er begrunnet i uforutsette forhold. Dersom etaten har innspill til saker som bør 

fremmes, ber departementet om at det for hvert enkelt forslag går fram: 

 Kort beskrivelse av hva forslaget gjelder og begrunnelse. 

(F.eks om forslaget gjelder paralleljustering, omdisponering eller utgifts-/inntekts-

endring.) 

 Beløp per kap./post som forslaget vedrører. 
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 For eventuelle innspill om utgiftsøkninger, skal det gå fram hvilke tiltak som er gjen-

nomført for å begrense utgiftene. 

 

Budsjettforslag 2018 

Budsjettforslaget skal vise hvordan etaten vil prioritere sine ressurser det kommende 

året, gitt at bevilgningen videreføres på nivå med inneværende år (justert for 0,5 % avby-

råkratiserings- og effektiviseringskutt). Innspillet vil danne grunnlag for diskusjon av 

etatens strategiske planer i styringsdialogen og for departementets arbeid med Prop. 1 

S. Budsjettproposisjonen skal i tillegg til å fremme forslag til bevilgning på kapittel og 

post tydelig formidle hovedprioriteringene for den enkelte virksomhet.  

 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjel-

dende budsjettramme og inneholde følgende:  

 

1. Omtale av hovedprioriteringer for 2018. Hovedprioriteringer skal angi hva som er 

de 1-3 viktigste områdene som etaten skal ha oppmerksomhet på i 2018.  

2. Omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre 

ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.  

3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2016 (regns-

kapstall), 2017 (gjeldende budsjett) og 2018 (gitt dagens ramme). 

 

I tillegg skal etaten spesifisere driftsutgiftene for 2017 (01-posten) på underpost 01.1 

Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester.  

 

Nærmere om investeringer  

Departementet ber etaten redegjøre for investeringer som etaten planlegger å gjennom-

føre innenfor gjeldende budsjett, med inndekning over flere år. Redegjørelsen skal inne-

holde en vurdering av tiltakets nytte, opplysninger om samlet investeringsbehov og for-

deling av utgifter over år. Dette kan for eksempel gjelde mindre byggeprosjekter uten 

husleie-kompensasjon eller IKT-investeringer. Departementet minner om at IKT-inves-

teringer skal være i henhold til digitaliseringsrundskrivet (H-09/2016) fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) forvalter en 

medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt, som NIFES kan søke om støtte fra. 

 

 

Risikovurdering 

Etaten skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomiregelverket og ho-

vedinstruksen. Arbeid med strategiplaner, ressursdisponering og større utviklingstiltak 

i etaten skal alltid bygge på risikovurderinger. 

 

Departementet ber etaten legge fram en overordnet vurdering av risiko knyttet til: 

 Måloppnåelse 

 Effektiv bruk av ressurser 

 Pålitelig rapportering 

 Etterlevelse av lover og regler 

Der hvor risiko vurderes som høy eller kritisk, skal grunnlaget for vurderingen utdy-

pes. Det skal benyttes systematiske metoder for å beskrive sannsynlighet og konse-
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kvens i de enkelte risikovurderingene. Dette er viktig for å kunne avstemme risikotole-

ranse mellom departement og etat. Videre skal årsaken til risikoen identifiseres og risi-

koreduserende tiltak beskrives. 

 

I tillegg bes etaten å kommentere dersom det er kjennskap til fremtidige hendelser i på-

følgende år som kan påvirke de enkelte risikovurderingene.  

 

 

Status økonomi og ev. innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger høst-

sesjon 2017  

Departementet ber etaten legge fram en statusrapport om budsjettsituasjonen per 

31. august. I tillegg vil departementet underveis vurdere behovet for hyppigere økono-

mirapportering enn det styringskalenderen legger opp til. Rapportene skal være basert 

på statsregnskapet. I rapporten skal det for hver kap./post gå fram: 

 Disponibelt beløp (saldert budsjett, endringer i bevilgning gjennom året, refusjo-

ner/merinntekter). 

 Regnskapsført i statsregnskapet per 31.august. 

 Prognose for hele året. 

 Kommentarer til eventuelle vesentlige avvik mellom disponibelt beløp og regnskaps-

ført. 

 

Rapporten per 31. august skal også omfatte eventuelle innspill til omdisponeringer og 

tilleggsbevilgninger som bør fremmes i høstsesjonen. Krav til eventuelle innspill følger 

av punkt ovenfor om eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i 

vårsesjonen.  

 

 

Innspill til store satsinger 2019  

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonfe-

ranse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. Departementet ber 

om at eventuelle innspill inneholder følgende informasjon: 

 

Oppsummering  

 Kort oppsummering av satsingsforslaget, 2-5 linjer og maks 1/2 side. 

 Tiltakets formål og varighet.  

 Utgifter i 2019 og hvert av de påfølgende tre år, med en oversiktlig framstilling av de 

økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket.   

o Kapittel og post på NFDs område 

o Eventuell merverdiavgift som påløper (posteres på FINs kap/post) 

o Evt. andre kapitler og poster som blir påvirket. 

 

Tilleggsopplysninger  

Alle satsingsforslag skal inneholde kortfattede svar på de seks spørsmålene i kapittel 2-

1 i utredningsinstruksen:  

 

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke tiltak er relevante? 
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3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 

5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

 

DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan disse spørsmålene kan besvares. 

 

For forslag som ventes å ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirksninger skal det også ut-

arbeides en samfunnsøkonomisk analyse.  

 

Det skal utarbeides gevinstoversikt, der det er relevant for forslaget. En gevinstoversikt 

skal gi oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt og sentrale forutset-

ninger for at disse gevinstene skal kunne realiseres. Dette kan bygge videre på svarene 

på spørsmål 4 og 6. 

 

Ved behov skal tilleggsopplysningene også omfatte gjennomført/planlagt utrednings-

prosess bak forslaget, inkl. kontakt med berørte parter. 
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VEDLEGG 3: FULLMAKTER 2017 

 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reg-

lementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i 

Finansdepartementets rundskriv R-110, sist oppdatert 25.11.2013. Det vises også til veil-

eder for statlig budsjettarbeid utgitt av Finansdepartementet (R-0634 B), som forklarer 

budsjettfullmaktene nærmere.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer med dette følgende fullmakter til NIFES 

for 2017, med de utdypende vilkår som er fastsatt i rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 

2.6:  

 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av be-

vilgningen på den aktuelle posten. 

 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, 

forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av 

bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 

2015. 

 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 

overensstemmelse med kravene i rundskriv 110. Det bes om særskilt rapportering om 

utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  

 

I behandlingen av statsbudsjettet er det vedtatt å gi Kongen fullmakt til å gi bestemmel-

ser om en prøveordning for budsjettårene 2017–2019, med adgang til å overskride 

driftsbevilgninger med inntil fem prosent til investeringsformål mot tilsvarende innspa-

ring i løpet av de følgende fem budsjettår. Finansdepartementet vil gi nærmere bestem-

melser om oppfølging og innhold i prøve-ordningen gjennom en revisjon av rundskriv 

R-110, som ventes på nyåret 2017.  

 

 

Administrative fullmakter 

 NIFES' justerte personalreglement trådte i kraft 10.09.2014. 

 Fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler i forbindelse med tje-

nesten. Erstatningen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personalhånd-

bok, punkt 10.22. 

 Nærings- og fiskeridepartementet delegerer fullmakten til å avgjøre dekning av flyt-

teutgifter til/fra utlandet i henhold til Statens personalhåndbok punkt 10.6.4. 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
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VEDLEGG 4: REGISTRERINGSSKJEMA FOR TILSTANDSRAPPORTERING – 

KJØNN OG MANGFOLD 

 

 

 

  Kjønnsbalanse Månedslønn 

 

 Eks. Menn 

    % 

Kvinner 

   % 

Total 

(N) 

Menn 

Kroner 

Kvinner 

 Kroner 

Totalt i virksomheten 2016      

2015      

Toppledelse 

(eks. direktør, ass. 

dir.) 

2016      

2015      

Mellomledelse 

(eks. avdelingsdirek-

tør) 

2016      

2015      

 

(eks. sjefingeniør) 

2016      

2015      

 

(eks senioringeniør) 

2016      

2015      

 

(eks overingeniør) 

2016      

2015      

 

(eks. seniorrådgiver) 

2016      

2015      

 

(eks. rådgiver)  

2016      

2015      

 

(eks. førstekonsulent) 

2016      

2015      

 

(eks. konsulent) 

2016      

2015      

 

 

 

 Eksempel 

 

Antall til-

satte 

 

Deltid 

Midlerti-

dig anset-

telse 

Foreldre- 

permisjon 

Legemeldt 

sykefravær 

  Total (N) M%      K% M%      K%  M%      K% M%      K% 

Navn på 

virksomhe-

ten 

2016      

2015      
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