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STATSBUDSJETTET 2014 – TILDELINGSBREV FOR NORSK ROMSENTER 

 

1. Styringsdialogen 
Vi viser til Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 8 S (2013-2014) fra Næringskomiteen, Stortingets 

budsjettvedtak av 11. desember 2013, samt til etatsstyringsmøtet 17. desember 2013. 

Nærings- og fiskeridepartementet meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og 

departementets styringssignaler for Norsk Romsenter i 2014. 

 

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Romsenter 

består av faste møter og følgende hoveddokumenter. 

 Departementets årlige tildelingsbrev 

 Norsk Romsenters tertialrapporter 

 Norsk Romsenters årsrapport 

 Departementets referater fra møter med Norsk Romsenter 

 

Det tas sikte på å gjennomføre tre etatsstyringsmøter i 2014. 

 

I tillegg til tildelingsbrevet gjelder følgende styringsdokumenter av flerårig karakter:  

 Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Norsk Romsenter fastsatt 22. desember 

2004 

 Regelverk for tilskudd til kontingent i European Space Agency og tilskudd til 

internasjonal romvirksomhet fastsatt 14. oktober 2008 

 Retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer 

fastsatt 18. februar 2008 

 Regelverk for tilskudd til norsk deltakelse i utbyggingen av det europeiske 
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satellittnavigasjonssystemet Galileo fastsatt 16. mars 2010 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil i løpet av 2014 fastsette retningslinjer for statsbudsjettets 

post 74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter.  

 

For øvrig gjelder Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i 

staten og føringene fastsatt i Prop. 1 S (2013-2014). 

 

2. Overordnede føringer 
Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en 

effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet. Det skal arbeides for 

at offentlige investeringer i romvirksomhet forvaltes kostnadseffektivt og fører til størst mulig 

samfunnsnytte. Satsingen skal bidra til økt konkurranseevne og verdiskapning i norsk 

næringsliv, også utenfor den tradisjonelle oppstrømsindustrien. Videre skal det arbeides for at 

romvirksomhet bidrar til å realisere regjeringens mål for andre politikkområder, slik som 

nordområdene, klima- og miljøpolitikk, samfunnssikkerhet, transport og forskning. 

 

Målene for norsk romvirksomhet er fastsatt i Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og 

jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte. Hovedmålet for den norske satsingen på 

romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. Det er satt fire 

delmål for satsingen: 

 

- Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting 

- Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov 

- Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet 

- God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet  

 

Romvirksomhet er et sterkt sektorovergripende politikkfelt. Departementet legger derfor stor 

vekt på samordning mellom Norsk Romsenter og andre offentlige aktører, herunder Norges 

forskningsråd, Innovasjon Norge, Kystverket, Kartverket, Post- og teletilsynet, Meteorologisk 

institutt, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, Space Norway AS, Andøya 

Rakettskytefelt AS og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.  

 

3. Mål, styringsparametre og oppdrag 
Norsk Romsenter skal bidra til å realisere målene for norsk romvirksomhet, slik de er fastsatt i 

Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte. 

For å oppnå disse overordnede målene er det for 2014 konkretisert følgende mål for Norsk 

Romsenter: 

 

- Maksimal utnyttelse av deltakelse i ESAs programmer 

- Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer 

- Videre utvikling av nasjonal rominfrastruktur 

- Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor romsektoren 

- Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 
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Målene er nye for 2014. Det kan være behov for å revidere målene i lys av erfaringene som 

gjøres i første halvår 2014. Norsk Romsenter skal derfor innen 31. mai 2014 oversende 

departementet en vurdering av hvordan målene har fungert, med forslag til eventuelle 

endringer som bør vurderes.    

 

Styringsparametre og resultatmål for det enkelte mål er omtalt nærmere under:  

 

3.1 Maksimal utnyttelse av deltakelse i ESAs romprogrammer 

Norges deltakelse i ESAs programmer skal bidra til teknologiutvikling og 

kompetansebygging i norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning. Videre skal 

deltakelsen bidra til å utvikle teknologi som kan ivareta norske brukerbehov. Innsatsen skal 

prioriteres mot områder der Norge har særlige forutsetninger eller behov. Resultater på dette 

området måles i form av ringvirkningsfaktor, returkoeffisienter og i hvilken grad ESA-

deltakelsen utløser omsetning i norske bedrifter. Norsk Romsenter skal føre dialog med 

norske institusjoner og næringsliv med aktiviteter innen romvirksomhet, med sikte på å sikre 

best mulig utnyttelse av ESA-medlemskapet.  

 

Styringsparametre for dette målet, med resultatmål for 2014 er som følger: 

 

Styringsparameter Resultatmål 2014 

Ringvirkningsfaktor for norske industriaktører   Minst 4,8 

Returkoeffisient i ESAs obligatoriske 

programmer 

Minst 0,90 

Returkoeffisient i ESAs frivillige programmer Minst 0,98 

ESA-generert salg Minst 1200 mill. kroner 

 

3.2 Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer 

Norsk deltakelse i EUs romprogrammer skal sikre at Norge har påvirkningskraft over 

samfunnsviktig infrastruktur. Videre skal det jobbes for at norske aktører får den innsikten 

som er nødvendig for best mulig utnyttelse av EUs satellittsystemer for norske brukere, samt 

for å posisjonere norsk nedstrømsindustri i det internasjonale markedet. I 2014 vil det være 

særlig viktig å sikre kontinuiteten i Norges deltakelse i EGNOS og Galileo, samt å sikre at 

norske interesser blir minst mulig skadelidende på grunn av mangelen på avklaring om 

Norges videre deltakelse i Copernicus 2014-2020. Det er også viktig å følge utviklingen i EUs 

generelle politikk for romvirksomhet, for å kunne identifisere de muligheter og utfordringer 

denne utviklingen innebærer for Norge.  

 

Styringsparametre for dette målet, med resultatmål for 2014 er som følger: 

 

Styringsparameter Resultatmål 2014 

Norsk deltakelse i EGNOS og Galileo på like 

vilkår som EUs medlemsstater 

 

Fullverdig deltakelse (uten stemmerett) i 

programmenes styrende og rådgivende 

organer 

I prinsippet lik rett til å konkurrere om alle 

leveranser 
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Ferdigstilt avtale om norsk deltakelse i PRS 

Inntil to norske nasjonale eksperter i GNSS-

programmene 

Ivaretakelse av Norges interesser i 

Copernicus  

Midlertidig deltakelse i styrende og 

rådgivende organer 

Mulighet for norske aktører til å konkurrere 

om leveranser  

Bistå NFD i arbeidet med beslutning, og 

eventuell fremforhandling av avtale om, 

norsk deltakelse i Copernicus 2014-2020 

 

 

3.3 Videre utvikling av nasjonal rominfrastruktur 

Nasjonal infrastruktursatsing skal være komplementær med Norges internasjonale satsing 

gjennom deltakelse i ESA, EUs romprogrammer og bilaterale avtaler. Det skal legges vekt på 

å dekke behov som ikke kan løses gjennom internasjonalt samarbeid og på tiltak som øker 

nytten av Norges internasjonale satsing for norske brukere. Norsk Romsenter forvalter midler 

over kap. 922 post 74 til utvikling av nasjonal, romrelatert infrastruktur. Midlene forvaltes i 

tråd med de retningslinjer Stortinget har fastsatt i Prop. 1 S (2013-2014). Prioriterte oppgaver 

i 2014 er videre utvikling av norske småsatellitter (AISSat og NorSat) og oppfølging av den 

øremerkede bevilgningen i statsbudsjettet til opprustning av Andøya Rakettskytefelt. 

 

Styringsparametre for dette målet, med resultatmål for 2014 er som følger: 

 

Styringsparameter Resultatmål 2014 

Utvikling av norske småsatellitter Oppskyting og innkjøring av AISSat-2 og -3 

i løpet av året 

Utvikling av NorSat-1 

Behovsundersøkelse for NorSat-2 og -3 

Aktivitet på Andøya rakettskytefelt  Oppskyting av minst én norsk sonderakett  

 

 

3.4 Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor romsektoren 

Romvirksomhet spiller en sentral rolle som tilrettelegger for viktige samfunnsoppgaver, slik 

som transport, naturressursutnyttelse og miljø- og klimaovervåking. Videre åpner Norges 

deltakelse i Galileo, EGNOS og Copernicus store muligheter for utvikling av nedstrøms 

produkter og tjenester, også i deler av norsk næringsliv som ikke tradisjonelt regnes som en 

del av den romrelaterte industrien. For å sikre at Norges investeringer i romvirksomhet gir 

ringvirkninger på bredest mulig plan i samfunnet, er det nødvendig med tett samarbeid 

mellom Norsk Romsenter og andre aktører. Det legges derfor til grunn at Norsk Romsenter 

skal føre løpende dialog med etater som representerer viktige brukergrupper og med det 

øvrige virkemiddelapparatet, særlig Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.   

 

Styringsparametere for dette målet, med resultatmål for 2014 er som følger: 
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Styringsparameter Resultatmål 2014 

Utnyttelse av jordobservasjonsdata Norge har 

tilgang til 

Operativ flerbruks prosessering av Radarsat-

data 

Etablert nasjonal prosesseringskjede for 

Sentinel-1 

Oppstart av minst én ny tjenesteutvikling 

 

3.5 Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 

Norsk Romsenter skal være rådgivende instans for forvaltningen i romrelaterte saker, 

herunder sikkerhetsrelaterte spørsmål. Videre skal det gis råd til aktører i næringslivet om 

hvordan muligheter innen romvirksomhet best kan utnyttes. Det skal i denne sammenheng 

særlig prioriteres å gi råd til bedrifter utenfor den tradisjonelle oppstrømsindustrien, som 

ønsker å styrke sin aktivitet innen romrelatert virksomhet. Det forutsettes tett dialog med 

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i dette arbeidet. Norsk Romsenter skal også, i 

samarbeid med Norges forskningsråd, legge til rette for å styrke norske forskningsmiljøer som 

på ulike måter gjør bruk av romsystemer.  

 

Det er viktig at norske myndigheter har tilstrekkelig oversikt over hvordan den internasjonale 

utviklingen påvirker norske interesser. Norsk Romsenter skal derfor følge utviklingen i 

europeisk og global romvirksomhet, identifisere forhold som kan være av betydning for 

Norge og utvikle strategier for hvordan norske interesser best kan ivaretas.  

 

Rombasert infrastruktur er særlig viktig i nordområdene og Arktis, for å løse utfordringer 

knyttet til navigasjon, kommunikasjon og overvåking. Satsingen på romvirksomhet inngår 

derfor som et viktig ledd i regjeringens nordområdepolitikk. Norsk Romsenter skal gi arbeid 

relatert til nordområdene og Arktis høy prioritet. I 2014 skal det særlig gis prioritet til arbeidet 

med å utrede mulige løsninger for satellittkommunikasjon i Arktis.   

 

Styringsparameter Resultatmål 2014 

Effektivt samvirke med nasjonale og 

internasjonale romaktører 

 

Avklart fremtidig samarbeidsform med IN og 

NFR vedrørende nasjonal og internasjonal 

oppfølging  

Etablert avtale for effektiv overvåking av 

tropisk skog med relevante internasjonale 

organisasjoner 

Samarbeidsavtale med Tyskland 

Utkast til samarbeidsavtale med Russland 

Relevant, tidsriktig og gjennomarbeidet 

strategisk rådgivning 

 

Avklart nivå på norsk deltakelse i Ariane 5/6 

Tilrådning av norsk posisjon vedrørende 

forholdet mellom EU og ESA  

Utredning av mulige løsninger for 

satellittkommunikasjon i Arktis 

Utarbeide strategi for økt verdiskapning i 

nedstrøms, romrelatert sektor 
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Kommunikasjon mot beslutningstakere og 

allmennheten 

 

Økt oppmerksomhet rundt betydningen av 

rombaserte tjenester for klima- og 

miljøpolitikk 

Samvirke mellom Norsk Romsenter og 

relevante brukerdepartementer og etater 

 

Etablere dialog med UD, FD, SD og JD om 

romvirksomhet som verktøy i arktisk 

samarbeid 

Føre dialog med MD med sikte på å forlenge 

skogavtalen 

 

  

4. Krav til rapportering 
Norsk Romsenter skal for 2014 utarbeide én årsrapport og to tertialrapporter. I tillegg skal det 

rapporteres på forvaltningen av nasjonale følgeprogrammer, jf. Retningslinjer for ordningen 

med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer av 18. februar 2008. Nærmere krav for 

rapportene fremgår av omtalen under:  

 

4.1 Årsrapporten 

Norsk Romsenter skal utarbeide en årsrapport for virksomheten for 2014. Rapporten skal 

sendes departementet innen 26. februar 2015. Årsrapporten skal inneholde seks deler, med 

følgende benevnelse og rekkefølge: 

 

I. Leders beretning  

Virksomhetsleder skal utarbeide en beretning for virksomheten. Beretningen skal være signert 

av virksomhetslederen og inneholde følgende informasjon: 

- Vurdering av de samlede resultatene for året 

- Vurdering av ressursbruken opp mot de samlede resultatene 

- En overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene og sentrale forhold som har 

hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater 

 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

Redegjørelsen skal inneholde følgende informasjon: 

- En kort omtale av myndighet, ansvarsområde og overordnede mål for virksomheten 

- En presentasjon av virksomheten der følgende framgår: 

o Tilknytningsform og organisasjonsstruktur  

o Årlig disponibel bevilgning og antall årsverk  

o En kort omtale av formelt samarbeid med andre virksomheter  

 

III. Årets aktiviteter og resultater 

Det skal utarbeides en redegjørelse for oppnådde resultater, herunder:  

- Rapportering på mål og indikatorer fastsatt i tildelingsbrevet. Styringsparametrene og 

resultatmålene omtalt i tildelingsbrevets del 3 skal ligge til grunn for rapporteringen. 

Der ingen kvantitative indikatorer er angitt for resultatmålene, legges det opp til 

kvalitativ rapportering. 

- Andre resultat og forhold virksomheten finner relevant å rapportere, herunder 

hovedfunn i eventuelle gjennomførte evalueringer  
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- Redegjørelse for virksomhetens ressursbruk og vurdering av om denne er effektiv  

- Forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindreutgifter/inntekter i 

årsregnskapets bevilgningsoppstilling 

 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

Det skal utarbeides en kort tilstandsrapportering om virksomhetens interne styring, med vekt 

på vesentlige endringer av betydning for departementets styring og kontroll, herunder:  

- Risikovurdering og beskrivelse av eventuelle tiltak for å redusere risiko 

- Om internkontrollen har avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske 

prosesser og aktiviteter 

- Om det er avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i opplegget for intern 

kontroll 

- Hvilke utbedringstiltak som eventuelt er iverksatt 

- Vesentlige revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen og oppfølging av tidligere 

merknader 

- Rapportering på vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, 

HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø 

- Vurdering av bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten 

 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

Årsrapporten skal inneholde en redegjørelse for utviklingstrekk i samfunnet eller eventuelle 

andre vesentlige endringer som virksomheten har vurdert, og som en mener vil kunne 

påvirke evnen til å nå resultater og mål på lengre sikt. Drøftingen bør gjelde konkrete 

forhold i og utenfor virksomheten som vil virke inn på framtidig evne til å løse 

samfunnsoppdraget, gitt oppnådde resultater, dagens rammer, planlagte tiltak og 

prioriteringer. 

 

VI. Årsregnskap 

Det vises til Rundskriv R-115 datert 2. oktober 2013 fra FIN. Norsk Romsenter skal følge 

regnskapskravene for nettobudsjetterte virksomheter. Årsregnskapet inngår i årsrapporten og 

skal inneholde følgende tre hovedpunkter: 

1. Ledelseskommentarer 

2. Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter  

3. Oppstilling av virksomhetsregnskap med noter 

 

4.2 Tertialrapporter  

Norsk Romsenter skal også utarbeide tertialrapporter for 2014. Tidsfrist for innsendelse av 

rapportene er 20. mai og 20. september. 

 

Tertialrapporteringen skal være kort og oppsummere status for virksomheten. Den skal 

innrettes mot avvik fra målsettinger. Avvikene skal forklares, bl.a. årsak, konsekvens og 

hvordan de følges opp. Rapportene skal videre ha en omtale hvor bevilgning og regnskap 

presenteres, og eventuelle avvik kommenteres. I tillegg skal de gi en prognose for drift, 

investeringer og inntekter for resten av året. 

 

Tertialrapportene skal også inneholde risikovurderinger, se nedenfor. 

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2013.pdf
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Risikobilde 

Det skal gis et risikobilde på hovedmål og delmålsnivå for påfølgende budsjettår i andre 

tertialrapport. 

 

Videre skal det lages et oppdatert risikobilde på hovedmål og delmålsnivå for inneværende år 

som vedlegg til årsrapporten og i første tertialrapport. 

 

4.3 Rapportering for forvaltningen av nasjonale følgeprogrammer 

I forbindelse med årlig rapportering om offentlig støtte til Finansdepartementet og EFTAs 

overvåkingsorgan ESA ber vi om at følgende informasjon om nasjonale følgemidler 

oversendes departementet senest 30. april 2014: 

 Totalt utbetalt beløp 2013 

 Totalt forpliktet beløp 2013 

 Forventet utbetalt 2014 

 Forventet forpliktet beløp 2014 

 Formålet med støtten 

 Følgende informasjon om enkeltprosjekt: 

- Bedriftsnavn 

- Navn på prosjektet 

- Forpliktet beløp 

- Støtteintensitet 

- Formålet med støtten til prosjektet 

- For store bedrifter skal det redegjøres for hvordan insentiveffekten har fungert 

 

4.4 Annen rapportering 

Norsk Romsenter plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. 

Vesentlig avvik er avvik som truer oppnåelse av hovedmål og delmål. Videre skal 

departementet orienteres umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk 

interesse. 

 

Norsk Romsenter representerer, fremmer og ivaretar Norges interesser i internasjonalt 

samarbeid om romvirksomhet. Departementet skal holdes løpende orientert om dette arbeidet 

og om utviklingstrekk av betydning for Norge. 

 

 

5. Tildelt beløp fordelt på kapitler og poster  

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

Stortinget 11. desember 2013, jf. Innst. 8 S (2013-2014). For Norsk Romsenter er det fattet 

budsjettvedtak på kap. 922 

                                                                                                             (i 1 000 kr) 

Kap. Post Betegnelse Vedtatt for 2014 

922  Romvirksomhet  

 50 Norsk Romsenter 58 300 

 70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 147 500 

 71 Internasjonal romvirksomhet 309 700 
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 72 Nasjonale følgemidler 33 400 

 73 EUs romprogrammer 258 500 

 74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter 19 100 

 

Det vises for øvrig til omtale av kapittel 922 i Prop. 1 S (2012-2013) for Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

 

6. Fullmakter for 2014 
Følgende fullmakter gjelder for Norsk Romsenter i 2014: 

 

6.1 Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger 

Ved vedtaket av Prop. 1 S (2013-2014) ga Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet 
fullmakt til å:   

 

”gi tilsagn om tilskudd på 125,19 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de 
frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye 
tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 162,17 mill. euro.” 

 

Norsk Romsenter forvalter Norges innbetalinger til ESA og kan gjøre tilsagn i ESA i tråd med 
ovennevnte fullmakt.   

 

6.2 Fullmakt til å inngå forpliktelser utover budsjettåret 

Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette unntak 

fra hovedprinsippene som reglementet ellers er basert på. Reviderte vilkår for bruk av 

unntaksbestemmelsene ble gitt ved kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort for i rundskriv 

R-110/2005 av 5. desember 2005. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av 

Finansdepartementet, jf. R-0634 B, som forklarer fullmaktene nærmere.  

 

I medhold av R-110/2005 videredelegerer Nærings- og fiskeridepartementet følgende 

fullmakt til Norsk Romsenter: 

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

 

Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av fullmakten i forklaringene til 

statsregnskapet. 

 

6.3 Vedtak om nettobudsjettering 

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. 

Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2014 ved at det er gitt 

nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop 1 S (2013-2014) og Innst. 8 S (2013-2014). 

Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgning over 50-post, kan NRS disponere 

eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Virksomheten disponerer eventuelt 

positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat. 

 

6.4 Administrative fullmakter 

Det vises til følgende: 
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 NHDs brev av 06.12.04 om ikrafttredelse av Norsk Romsenters personalreglement med 

virkning fra samme dato. 

 NHDs brev av 10.03.05 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse med 

teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved kortvarige 

kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere. 

 NHDs brev av 16.03.06 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for arbeids- 

og reisetid for tjenestereiser i utlandet 

 

7. Retningslinjer for disponering av bevilgningene 

Bevilgningene skal disponeres i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn i 

budsjettproposisjonen, budsjettinnstillingen og Stortingets vedtak. Norsk Romsenter er 

underlagt Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten. Videre fastsatte departementet 22. desember 2004 Hovedinstruks for økonomi-

forvaltningen i Norsk Romsenter. Hovedinstruksen regulerer økonomiforvaltningen i etaten 

og de faglig utadrettede aktivitetene generelt, mens styring av etatenes faglige aktiviteter 

ivaretas gjennom det årlige tildelingsbrevet.  

 

Informasjon om statlig økonomistyring, nyheter, utviklingsprosjekter og regelverk, 

herunder alle relevante rundskriv, finnes på Finansdepartementets hjemmeside 

www.fin.dep.no under menypunktet Statlig økonomistyring og på hjemmesiden til 

Direktoratet for økonomistyring www.dfo.no. 

 

8. Personalforvaltning og spesielle temaer 

 

8.1 Likestilling og mangfold  

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

brev av 05.12.2013 med vedlegg. 

 

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

loven § 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.  

 

Etaten skal benytte vedlagte registreringsskjema for tilstandsrapportering om kjønn. Nærings- 

og fiskeridepartementets (NFDs) likestillingsredegjørelse i Prop. 1 S vil basere seg på NFDs 

og etatenes tilstandsrapporter. 

 

Under følger registreringsskjema for tilstandsrapportering for kjønn.  

 

 

 

http://www.fin.dep.no/
http://www.dfo.no/


Side 11 

 

  Kjønnsbalanse Månedslønn 

 

  Menn 

    % 

Kvinner 

   % 

Total 

(N) 

Menn 

Kroner 

Kvinner 

 Kroner 

Totalt i virksomheten 2014      

2013      

Toppledelse 

(eks. direktør, ass. dir.) 

2014      

2013      

Mellomledelse 

(eks. avdelingsdirektør) 

2014      

2013      

 

(eks. sjefingeniør) 

2014      

2013      

 

(eks senioringeniør) 

2014      

2013      

 

(eks overingeniør) 

2014      

2013      

 

(eks. seniorrådgiver) 

2014      

2013      

 

(eks. rådgiver)  

2014      

2013      

 

(eks. førstekonsulent) 

2014      

2013      

 

(eks. konsulent) 

2014      

2013      

 

  

 

Antall 

tilsatte 

 

Deltid 

Midlertidig 

ansettelse 

Foreldre- 

permisjon 

Legemeldt 

sykefravær 

  Total 

(N) 

M %      K % M %      K %  M %      K % M %      K % 

Navn på 

virksomheten 

2014      

2013      

 

8.2 Kommunikasjonsarbeid 

Virksomheten 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. 

 

Kommunikasjonsseksjonene i etaten og departementet skal ha løpende kontakt. Det er viktig 

at departementet informeres om sentrale saker. Etaten skal bidra til en ærlig samfunnsdialog 

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

kommunikasjonspolitikk. 

 

8.3 Effektivisering av offentlig forvaltning 

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, 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2009/statens-kommunikasjonspolitikk.html?id=582088
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2009/statens-kommunikasjonspolitikk.html?id=582088
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regelverksforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor 

innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes virksomhetene foreslå 

forenkling av regelverk eller prosedyrer fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” for 

virksomheter 

 

---------- 

 

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 vil Nærings- 

og fiskeridepartementet med dette meddele at Norsk Romsenter i 2014 tildeles og gis 

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

budsjettvedtak av 11. desember 2013. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Magnus Bjerke 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 


