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Statsbudsjettet 2014 – tildelingsbrev til Nasjonalt institutt for ernærings- og 

sjømatforskning 

1. STYRINGSDIALOGEN 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) for Fiskeri- og 

kystdepartementet, Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg nr. 1 og Innst 12 S (2013-2014), og 

meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for 

NIFES i 2014.  

 

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og NIFES består 

av følgende faste møter og hoveddokumenter: 

 Departementets tildelingsbrev 

 Instituttets økonomi- og avviksrapport 

 Instituttets risikoanalyse 

 Instituttets årsrapport 

 Instituttets budsjettinnspill 

 Etatsstyringsmøte hhv. vår og høst 

 

Frister og krav til rapporteringen framgår av kap. 4. Dato for etatsstyringsmøter og 

samlet oversikt over frister knyttet til budsjettinnspill og rapportering vil komme som 

eget brev. 
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2. OVERORDNEDE MÅL, STRATEGISKE UTFORDRINGER OG 

SATSINGSOMRÅDER 

NIFES skal bidra til å følge opp regjeringens strategier og langsiktige mål for 

sjømatpolitikken. Sjømatnæringen skal bidra til å sikre nok næringsrik og trygg mat til 

en voksende verdensbefolkning. Det er derfor et viktig mål for NIFES å bidra til å 

utvikle kunnskapsgrunnlaget for en økt matproduksjon fra havet innenfor bærekraftige 

rammer. 

 

Forenkling er en av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse 

er å arbeide med å identifisere, redsuere og fjerne tidstyver. Det vises til omtale under 

kap. 5. 

 

Videre arbeid med utvikling av instituttets risikoanalyse og oppfølging av utfordringene 

som det er pekt på i instituttets risikoanalyse for 2013 vil være en prioritert oppgave i 

2014. 

3. MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG FOR 2014 

Følgende målstruktur er fastsatt for instituttet:  

 

Hovedmål: NIFES skal være en ledende kunnskapsleverandør innen fiskeernæring og 

trygg og sunn sjømat nasjonalt og internasjonalt. 

 

Faglige delmål 

 Produsere internasjonalt ledende forskning. 

 Levere forskningsbaserte råd til rett tid og av god kvalitet. 

 Gjennomføre risikobasert overvåking av sjømat på vegne av norske 

myndigheter. 

 

Delmål knyttet til tverrgående aktiviteter 

 God og tilpasset formidling til forvaltning, forskere, næringsliv og allmennhet 

 Målrettet utvikling av instituttets kompetanse 

 Effektiv ressursbruk, inkludert god utnyttelse av laboratorier og annen 

forskningsinfrastruktur 

 Bidra til høyere utdanning og forskerrekruttering 

 

3.1 Generelle styringssignaler 

 

NIFES skal gi forskningsbasert kunnskapsstøtte til forvaltningen innen fiskeernæring 

og trygg og sunn sjømat.  

 

Eksternt finansiert aktivitet skal være innenfor rammen av instituttets formål og 

hovedmål, og skal i den grad det er mulig støtte opp om de faglige prioriteringene i 
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tildelingsbrevet. Eventuelle oppdrag for næringslivet må skje på en måte som sikrer at 

instituttets tillit som kunnskapsleverandør for forvaltningen ikke blir svekket.  

 

NIFES skal i 2014 videreføre samarbeidet med Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for 

mattrygghet, Folkehelseinstituttet, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og 

Nofima i tråd med de ansvarsdelinger som er avklart. 

3.2 Faglige prioriteringer 

Prioriterte områder er  forskning på mattrygghet, helseeffekter av sjømatkonsum og 

utfordringer knyttet til nye fôrråvarer. Innenfor disse områdene er det vektlagt 

forskning på og overvåking av fremmedstoffer, næringsstoffer og tilsettingsstoffer i 

fôrråvarer og fôr, og hvordan fôret gjennom fisken påvirker forbrukeren.   

 

Forskning 

NIFES skal øke kunnskapen om uønskete stoffer og næringsstoffer i norsk sjømat og 

om hvordan disse tas opp og omsettes.  

 

NIFES skal forske på helseeffekter av å spise sjømat. Dette inkluderer forskning på 

næringsstoffer og fremmedstoffer i sjømaten, og samspillet mellom disse. Fiskefôr skal 

være sunt og trygt for fisken og gi et sjømatprodukt som er sunt og trygt for 

mennesker. NIFES skal forske på  fiskens ernæringsbehov og toleranse for 

fremmedstoffer, slik at vi sikrer en robust fisk. 

 

NIFES skal forske på opptak og lagring av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, miljøgifter, 

sprøytemidler og andre fremmedstoffer fra fiskefôret. Denne kunnskapen er nødvendig 

for å møte utfordringene knyttet til endringene i fôrsammensetning, som igjen kan ha 

betydning for fiskehelse, mattrygghet og bærekraftig utvikling.   

 

NIFES skal bidra til å oppdatere kunnskapsstatusen for uønskede stoffer i fôrråvarer, 

fôr og sjømat, inklusive stoffer der grenseverdier/maksimum restverdier (MRL) 

foreløpig ikke finnes.  

 

Forvaltningsstøtte 

NIFES skal bidra i arbeidet med forvaltningsplaner for norske havområder og i arbeidet 

med miljøkvalitetsstandarder i oppfølgingen av vannrammedirektivet. 

 

NIFES skal i 2014 videreføre sin kunnskapsbaserte forvaltningsstøtte overfor 

Mattilsynet på områdene fôr og fôrråvarer til oppdrettsfisk, sjømattrygghet, sjømat og 

helse og overvåking. Forvaltningsstøtten skal gis innenfor en ramme på 5,1 mill. 

kroner. Dette inkluderer også beredskapsfunksjonen. NIFES skal bistå Mattilsynet med 

faglige vurderinger i regelverksutviklingen og med å vurdere vitenskapelige 

undersøkelser som skal ligge til grunn for å utarbeide og fastsette kostholdsråd. 
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NIFES skal bidra til at relevant kompetanse, materiale og data i instituttet er tilgjengelig 

for Helsedirektoratet og for arbeidet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).  

 

Overvåking 

Instituttet skal utarbeide en overordnet plan som ser all overvåkingen i sammenheng 

og prioritere innsatsen på de forskjellige områdene.  Disse planene bør på sikt sees i 

sammenheng med overvåkingen som skjer i regi av miljømyndighetene. 

 

NIFES skal gjennomføre en planmessig overvåking av prioriterte arter av norsk 

villfanget fisk. Dette inkluderer arbeidet med basisundersøkelsene, oppfølgingen av 

basisundersøkelsene, og stikkprøvebasert overvåking av de artene som ikke er omfattet 

av basisundersøkelse. Overvåkingen er styrket med 15 millioner kroner i 2014. Der 

disse artene inngår i forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet, vil dette 

også dekke behovet der for analyse av noen flere stoffer. 

 

I tillegg skal instituttet følge opp Mattilsynets overvåkings- og kartleggings-

programmer. 

3.3 Rollefordeling og relasjoner 

Fiskeri- og kystdepartementet har trukket grenselinjer for ansvarsdeling mellom de 

norske instituttene som skal gi kunnskapsbasert støtte til matforvaltningen. I det ligger 

det blant annet at grenselinjene mellom NIFES og Veterinærinstituttet som ble trukket i 

tildelingsbrevet for 2010 ligger fast.  

 

Koordinering av prøvetaking og analyser mellom NIFES og Havforskningsinstituttet 

utvikles videre.  

 

I forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv er det viktig at NIFES har et 

løpende samarbeid med Mattilsynet og Havforskningsinstituttet.  

 

NIFES skal videreføre samarbeidet med Kystverket i beredskapsarbeidet og i 

forbindelse med vurdering av effekter av forurensingshendelser. 

3.4 Internasjonalt arbeid 

NIFES skal på selvstendig grunnlag eller etter anmodning fra Mattilsynet – eventuelt 

Nærings- og fiskeridepartementet – gi innspill til og delta i relevante ekspertgrupper 

(som den norsk-russiske arbeidsgruppen) og internasjonale fagfora som er sentrale 

premissleverandører for myndighetene.  

 

NIFES skal også jobbe aktivt for deltakelse i forskning finansiert via EU, i JPI Oceans 

og delta i øvrig  internasjonalt forskningssamarbeid der dette er relevant. NIFES skal 

koordinere forskningssamarbeidet med Japan innenfor sjømattrygghet.  
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Deltakelse i relevante arbeidsgrupper i ICES og EFSA innen sjømattrygghet og 

overvåking av fremmedstoffer vurderes løpende i dialog med Fiskeridirektoratet og 

Mattilsynet.   

 

NIFES skal på grunnlag av sin kompetanse bidra i regelverksprosesser knyttet til 

sjømattrygghet og fôrutvikling i EU og i Codex Alimentarius.  

 

4. KRAV TIL INNHOLDET I ÅRSRAPPORTEN OG ANNEN RAPPORTERING 

Departementet skal i samråd med instituttet definere behov og avtale omfang og 

innhold i rapporteringen. Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater. 

Rapportering om resultater kan omfatte innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og 

tjenester samt effekter for brukere og samfunn innenfor hele eller deler av 

virksomhetens ansvarområde. 

 

Instituttet bes utarbeide en årsrapport for virksomheten i 2014. Rapporten skal sendes 

departementet innen 26. februar 2015. 

 

Årsrapporten 

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: 

 

I. Leders beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

 

Når det gjelder del I-V, bes instituttet ta utgangspunkt i DFØs veileder for årsrapporten 

http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport. Utformingen av omtalen under punkt III 

gjøres i dialog mellom departementet og instituttet – det tas sikte på en overordnet 

rapportering heller enn en utkvittering av alle punktene i tildelingsbrevet. 

 

Når det gjelder del VI, vises det til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet, datert 2. 

oktober 2013.  

 

Økonomi- og avviksrapport 

Instituttet skal innen 1. september 2014 levere en økonomi- og avviksrapport med status 

per 31. juli 2014. Rapporten skal være relativt overordnet og fokusere på avvik i forhold 

til faglige og økonomiske mål, samt gi en status for framdrift i særlig viktige saker. 

 

Risikoanalyse 

Instituttet skal innen 1. september 2014 levere en overordnet risikoanalyse for 

virksomhetens områder og et mer utdypende grunnlag som den overordnede analysen 

http://www.dfo.no/no/Styring/Arsrapport
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er bygget på. Det er viktig at konsekvensen av at risikoen inntreffer beskrives på en god 

måte. Instituttets risikoanalyse er et viktig verktøy for avstemming av risikotoleranse 

mellom departement og etat, og som grunnlag for styringsdialogen både på kort og 

lang sikt. 

 

Annen rapportering 

NIFES plikter å informere departementet umiddelbart om vesentlige avvik. Vesentlige 

avvik er avvik som truer oppnåelse av mål, inkludert også god økonomistyring og 

overholdelse av lover. Videre skal departementet orienteres umiddelbart om saker med 

mulig mediemessig eller politisk interesse. 

 

Styringsparametre 

I løpet av 2014 vil det i dialog mellom departementet og instituttet bli gjennomført en 

prosess for utvikling av styringsparametre for NIFES. 

5. PERSONALFORVALTNING OG SPESIELLE TEMAER 

Arbeid med å redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen 

Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med 

offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere 

offentlig sektor slik at ansatte kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i 

oppgaveløsningen. 

 

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

departement om arbeidet med fjerning av ”tidstyver”. Det vil si effektivisering av egen 

drift og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, 

næringsliv og offentlige virksomheter. 

 

I tillegg bes virksomhetene innen 1. september 2014 om å foreslå forenkling av 

regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” for 

virksomheten. 

Likestilling og mangfold 

Statlige virksomheter skal redegjøre for likestilling og mangfold i sine årsrapporter.  

Likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 3 pålegger statlige virksomheter en aktivitetsplikt som innebærer 

at de skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre 

diskriminering. I tillegg skal virksomhetene redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak. 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 

religion m.v. For etatenes rapportering kan det i denne sammenheng være aktuelt å 

vurdere områder som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter, 

beskyttelse mot trakassering, rollen som offentlig tjenesteyter etc.  
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Etaten skal benytte vedlagte registreringsskjema (vedlegg 2) for tilstandsrapportering 

om kjønn. Nærings- og fiskeridepartmentets likestillingsredegjørelse i Prop. 1 S vil 

basere seg på departementets og etatenes tilstandsrapporter. 

Kommunikasjonsarbeid 

NIFES skal gjøre omverdenen oppmerksom på virkemidler, tjenester og resultater i 

arbeidet med å bidra til at Norge blir et godt land å drive næringsvirksomhet i. 

 

Kommunikasjonsenhetene i instituttet og departementet skal ha løpende kontakt. Det er 

viktig at departementet informeres om sentrale saker. Instituttet skal bidra til en ærlig 

samfunnsdialog og ha en oppdatert kommunikasjonsplan, som bl.a. bygger på statens 

kommunikasjonspolitikk. 

 

NIFES skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til nettstedet 

www.fisheries.no. 

6. TILDELT BELØP FORDELT PÅ KAPITLER OG POSTER 

Budsjettvedtak 

Statsbudsjettet for 2014 på Nærings- og fiskeridepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 11. og 12. desember 2013, jf. Innst. 8 S (2013-2014) og Innst. 12 S (2013-

2014). For NIFES er det fattet budsjettvedtak på kap. 927 og 3927. 

 

For kap. 927 er følgende utgiftsramme vedtatt: 

Post Betegnelse Beløp 

01 Driftsutgifter 77 850 000 

21 Spesielle driftsutgifter 86 650 000 

Sum 164 500 000 

 

For kap. 3927 er følgende inntektsramme vedtatt: 

Post Betegnelse Beløp 

01 Oppdragsinntekter 86 650 000 

Sum 86 650 000 

 

Instituttet har fått nye kapittelnummer i statsbudsjettet som følge av omleggingen av 

departementsstrukturen fra 2014. 

 

Bevilgningen på kap. 927, post 01 er økt med 15 mill. kroner til styrking av overvåking 

av fremmedstoffer i villfisk.  

 

Bevilgningen på kap. 927, post 21 og kap. 3927, post 01 er redusert med 5 mill. kroner 

som følge av omlegging av forskningskvoteordningen. 

 

NIFES tildeles 5 mill. kroner kroner innenfor bevilgningen på kap. 928, post 21 

Spesielle driftsutgifter. Tildelingen er finansiert av fiskeriforskningsavgiften, og skal 

http://www.fisheries.no/
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dekke instituttets aktiviteter som tidligere har blitt finansiert med forskningsfangst. 

Bevilgningen på kap. 928, post 21 har til formål å dekke kostnader til å innhente 

kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig høsting av de viltlevende marine ressursene, 

men kan også etter en konkret vurdering nyttes til annen kunnskapsinnhenting som 

bidrar til å realisere havressurslovens formål.  

 

Merinntektsfullmakt 

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

tilsvarende merinntekter under kap. 3927, post 01, jf. forslag til vedtak XLVII i Prop. 1 S 

(2013-2014) Tillegg nr. 1. 

 

Fullmakten må ikke brukes til å skape bindinger til å opprettholde et høyere 

aktivitetsnivå enn det som dekkes av den gitte utgiftsbevilgningen, i tilfelle 

merinntektene faller bort. Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-110.  

 

Fullmakt til å overskride bevilgningen 

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

med spesielle oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til 

disse prosjektene i 2015 under kap. 3927, post 01. Ved beregning av beløp som kan 

overføres til 2015 under utgiftsbevilgningen skal det regnes med alle ubrukte 

merinntekter og mindreinntekter, samt eventuell inndekning av foregående års 

overskridelse på posten. Vi viser til forslag til vedtak XLVII i Prop. 1 S (2013-2014) 

Tillegg nr. 1.  

 

Budsjettfullmakter og administrative fullmakter 

I vedlegg 1 omtales først årlige budsjettfullmakter, jf. pkt. A. Dernest listes det opp 

fullmakter som er delegert Nærings- og fiskeridepartementet, og som virksomheten må 

søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I 

tillegg vises det til administrative fullmakter, jf. pkt. C. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil med dette meddele at NIFES i 2014 tildeles og gis 

tilgang til å disponere bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf. Stortingets 

budsjettvedtak av 12. desember 2013.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Raymond Jenssen 

avdelingsdirektør 
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Vedlegg: 

1. Oversikt over fullmakter. 

2. Registreringsskjema tilstandsrapportering kjønn. 

 

 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen (elektronisk) 

Norges forskningsråd 

Mattilsynet 


