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Tildelingsbrev 2016 Veterinærinstituttet 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016) 

for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og 

departementets styringssignaler for Veterinærinstituttet i 2016. 

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultater for Veterinærinstituttets  

virksomhet i 2016 som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementets tildeling.  

 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2016: 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

928     

 50 Tilskudd til Veterinærinstituttet  56 494 

 Sum  56 494 
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2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILDELINGEN I 2016 

2.1 Mål 

Tilskuddet til Veterinærinstituttet skal bidra til å følge opp regjeringens langsiktige mål og 

strategier for fiskeri- og havbrukspolitikken innenfor fiskehelse, og på enkelte områder innen 

sjømattrygghet.   

 

Sjømatnæringen bidrar med mat til en voksende verdensbefolkning. Norges naturgitte 

forutsetninger, kombinert med våre tradisjonelle næringer, har gitt oss kunnskap og 

kompetanse til å spille en viktig rolle globalt. Regjeringen vil bidra til at fremtidige 

generasjoner kan leve av å høste av de betydelige sjømatressursene vi har langs kysten vår, og 

ønsker derfor en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever ny viten og 

ny teknologi som bidrar til god konkurransekraft, og til å løse miljø- og 

bærekraftsutfordringer.  

 

Regjeringens Masterplan for marin forskning ble lagt frem høsten 2015 og er en 

konkretisering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 sin prioritering 

hav, på det marine området. Planen vektlegger både behovet for å organisere 

kunnskapsinnhentingen best mulig, og konkrete kunnskapsbehov som må fylles for å kunne 

utnytte potensialet i de marine næringene. På havbruksfeltet er en hovedprioritering å følge 

opp meldingen til Stortinget om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- 

og ørretoppdrett (Meld. St. 16 (2014-2015). Regjeringen prioriterer å øke 

kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig havbruksnæring, herunder kunnskap om fiskehelse.  

 

I masterplanen varsles også igangsetting av en konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering 

av marine FoU-virksomheter i Bergen. Statsbygg har fått oppdrag å gjøre utredningen. 

Utredningen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2016. Konseptvalgutredningen skal 

vurdere lokalisering, og muligheter for samlokalisering og felles bruk av infrastruktur for 

marine FoU-miljøer i Bergen. Mulige samspillseffekter som følge av felles lokalisering skal 

inngå i vurderingen. VI bes sette av nødvendige ressurser for å kunne bidra tilfredsstillende i 

prosessen. Dette fordrer deltakelse i arbeidsmøter, workshops og forankring i ledelsen.  

 

2.2  Prioriteringer 2016 

Veterinærinstituttet skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for økt matproduksjon fra havet, og 

være en ledende nasjonal og internasjonal kunnskapsprodusent og kunnskapsleverandør innen 

fiskehelse.  

 

I 2016 vil det være en prioritert oppgave å følge opp Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og 

miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Veterinærinstituttet skal i den 

forbindelse samarbeide med Havforskningsinstituttet om utviklingen av lakselusmodellen. 
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3. FØRINGER FOR TILDELINGEN I 2016 

Tildelingen skal dekke oppgaver innen forvaltningsstøtte (forskning, beredskap, diagnostikk, 

rådgiving og kartlegging av risikofaktorer) vedrørende helse hos fisk og andre akvatiske dyr, 

og enkelte områder innenfor sjømattrygghet.  

 

For å bidra til regjeringens mål skal Veterinærinstituttet:  

 Bidra med rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og 

referansefunksjoner, herunder:  

o Gi vitenskapelig baserte råd om forebygging og bekjempelse av alvorlige 

smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos fisk, inkludert 

sykdommer hos oppdrettsfisk som kan ha negativ påvirkning på villfisk.  

o Ha tilfredsstillende beredskap for rask diagnostikk og sikre rask varsling om 

mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos fisk, herunder nyoppdagede 

sykdomstilstander og oversikt over tilfeller av dødelighet der årsaken ikke er kjent.  

o Bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres av 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet.  

 Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder.  

 Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner.  

 

Instituttet skal utvikle sin kompetanse innen helseøkonomi for bedre å kunne dokumentere 

verdien av forebyggende tiltak opp mot konsekvenser av sykdomsutbrudd, og videreutvikle 

kunnskap om helsemessige risikoforhold rundt lokalisering, drift og legemiddelbruk i 

oppdrettsnæringen. 

 

Det foreslås bevilget 56,5 mill. kroner på posten i 2016. Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. 

kroner for å styrke arbeidet med biosikkerhet knyttet til introduksjon og spredning av 

sykdommer på oppdrettsfisk.  

 

4. STYRINGSKALENDER  

Det vil bli avholdt styringsmøter på våren og høsten. På våren vektlegges rapportering, mens 

det på høsten vektlegges signaler og planer for videre arbeid. Møtene vil være en integrert del 

av styringsmøtene som Landbruks- og matdepartementet avholder med Veterinærinstituttet. 

 

Nedenfor følger frister og krav til leveranser til Nærings- og fiskeridepartementet i 2016. 

Departementet tar forbehold om at det kan komme endringer gjennom året.  

 

Dato Aktivitet 

15. mars Årsrapport 2015 

15. mars Budsjettforslag 2017 

1. nov. Evt. innspill til store satsinger 2018  

31. des. Tildelingsbrev for 2017 

 

4.1 Årsrapport 2015 

I årsrapporten for 2015 skal Veterinærinstituttet gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell 

vekt på de styringssignaler som er gitt i tildelingsbrevet for 2015. Veterinærinstituttet skal gi 
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en overordnet fremstilling av resultatene, der en legger hovedvekt på å analysere 

virksomheten (status, utviklingstrekk, utfordringer, ressursbruk mm.) under de ulike 

hovedtema (beredskap, diagnostikk og rådgivning, overvåkning, referansefunksjoner, 

internasjonalt arbeid og styring og kontroll i virksomheten).  

 

4.2 Budsjettforslag 2017 

Virksomheten bes gi innspill til budsjettforslag for kommende år, som grunnlag for 

departementets arbeid med statsbudsjettet for 2017. Budsjettforslaget skal kun omfatte den 

delen av virksomheten/ordningen som finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets 

budsjett. 

 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende 

budsjettramme og inneholde følgende:  

1. Hva som er de 1-3 viktigste områdene som skal ha oppmerksomhet i 2017. 

2. Hva 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 2015 

(regnskapstall), 2016 (gjeldende budsjett) og 2017 (gitt dagens ramme). 

4. Virksomhetens totale finansiering, både gjennom offentlig finansiering og andre kilder. Vi 

ber om en spesifikasjon av opplysningene for regnskap 2015, budsjett 206 og anslått 

finansiering i 2017.  

 

4.3 Eventuelle innspill til store satsinger 2018  

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til materiale til regjeringens første 

budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. 

Departementet ber om at eventuelle innspill inneholder følgende informasjon: 

 

Benevning av satsingsforslag                 (mill. kroner)  

Kort oppsummering av satsingsforslaget.  

 2-5 linjer og maks 1/2 side.  

 Tiltakets formål og varighet.  

 Utgifter i 2018 og påfølgende år.  

 

Tilleggsopplysninger:  

 Nærmere utdyping av satsingsforslaget.  

 Bakgrunn og behov for tiltaket.  

 Oppsummering av konkrete resultater som tiltaket forventes å gi.  

 En oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket. 

I den sammenheng må det redegjøres for alle relevante forutsetninger og beregninger. Alle 

tallstørrelser må settes opp på en logisk og etterprøvbar måte.  

 Tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet tallfestes så langt det er mulig.  

 Flerårige budsjettkonsekvenser for årene 2018-2020 for hvert enkelt satsingsforslag. Hvis 

tiltaket berører flere kapitler og poster, settes dette opp i en oversiktlig tabell.  

 En beskrivelse av hvordan resultatoppfølgingen skal foregå.  

 Dersom tiltaket antas å gi innsparinger over tid, må en konkret gevinstrealiseringsplan 

beskrives.  
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5. UTBETALING 

Midlene vil bli overført fra departementet til Veterinærinstituttet i kvartalsvise rater. Utbetalingen 

i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2015 er lagt frem for departementet.  
 

Veterinærinstituttet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2016 slik at målene kan nås 

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

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

 

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

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

eksplisitt fullmakt om noe annet.  

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef   

     

 Anne Magnussøn  

 seniorrådgiver 

 

 

 

Kopi: 

Riskrevisjonen  

Landbruks- og matdepartementet   

Kunnskapsdepartementet  

Norges forskningsråd 
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