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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2019–2020) og Prop. 1 S 
(2019–2020) for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette 
Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Norsk Romsenter i 
2020. 
 
Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for Norsk Romsenter i 
2020. Brevet gir også faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med 
leveranse i 2020, men gir ikke en uttømmende oversikt over etatens oppgaver. 
Etatens myndighet, ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruks for styringen 
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av Norsk Romsenter, fastsatt 19.06.2014. Det er besluttet at ordningen med styre i 
Norsk Romsenter avvikles fra og med 1.01.2020. Hovedinstruksen vil oppdateres i 
løpet av første halvår 2020 for å gjenspeile dette. Vi viser for øvrig til at Norsk 
Romsenter i 2020 har fullmakt til å etablere et eget faglig råd, se vedlegg 2. 
 
I tillegg til tildelingsbrevet og hovedinstruksen gjelder følgende styringsdokumenter 
av flerårig karakter: 
 

 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 1. juli 2014  

 Regelverk for forvaltning av tilskudd til nasjonal infrastruktur og tekniske 
aktiviteter fastsatt 1. juli 2014  

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

 
For øvrig gjelder Reglement for økonomistyring i staten; Bestemmelser om 
økonomistyring i staten og føringene fastsatt i Prop. 1 S (2019–2020). 
 
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 
vil det sendes tillegg til tildelingsbrev.  
 

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER I 2020 

I henhold til Prop 1 S (2019-2020) skal Norsk Romsenter særlig prioritere følgende 
oppgaver: 
 

 Styrke Norges industriretur i den europeiske romorganisasjonen ESA 

 Ivareta Norges interesser i EUs romprogrammer 

 Tilrettelegge for at romvirksomheten skal kunne bidra til å løse nasjonale 
brukerbehov 

 Bidra til å utvikle norsk politikk innen romsikkerhet 
 

I Prop 1 S (2019-2020) ble det informert om at Nærings- og fiskeridepartementet 
arbeider med en romstrategi. Regjeringen la frem sin romstrategi som en melding til 
Stortinget i desember 2019. Norsk Romsenter skal i 2020 bistå NFD i oppfølgingen 
av den nye stortingsmeldingen om romvirksomhet. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en ny nasjonal romlov, jf  Prop 1 S 
(2019-2020), som skal fastsette overordnede rammer for romvirksomhet. Norsk 
Romsenter skal bistå NFD i arbeidet med den nye romloven. 
 
Norsk Romsenter har i 2019 blitt bedt om å utrede midlertidig tillatelse og eventuelle 
nasjonale behov knyttet til en mulig oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya. 
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Norsk Romsenter skal fortsette å bistå NFD i utredningen av oppskytningskapasitet 
på Andøya. 
 
Norge er i forhandlinger med EU om tilgang på den krypterte posisjoneringstjenesten 
PRS i satellittnavigasjonssystemet Galileo. Norsk Romsenter skal i 2020 bistå UD og 
NFD i arbeidet med å ferdigstille en avtale om norsk deltakelse i Galileo PRS. 
 
Faste leveranser og frister fremgår av styringskalenderen, jf. vedlegg 1. 

3. MÅL OG INDIKATORER 

3.1 Målbilde 

Samfunnsoppdrag 

Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ 
for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske 
samfunnet.  

Hovedmål  

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; 

 Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting  

 Dekning av sentrale samfunns- og brukerbehov  

 Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet  

 God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet  
 

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. 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. 

Delmål  
1. Maksimal utnyttelse av Norges deltakelse i ESAs programmer 
2. Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer  
3. Videreutvikling av nasjonal rominfrastruktur  
4. Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor romsektoren  
5. Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 

 

3.2 Indikatorer, resultatmål og tiltak  

 
Delmål 1: Maksimal utnyttelse av Norges deltakelse i ESAs programmer 
Norges deltakelse i ESAs programmer skal bidra til teknologiutvikling og 
kompetansebygging i norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning. Videre skal 
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deltakelsen bidra til å utvikle teknologi som kan ivareta norske brukerbehov. 
Innsatsen skal prioriteres mot områder der Norge har særlige forutsetninger eller 
behov. Norsk Romsenter skal føre dialog med norske institusjoner og næringsliv som 
har aktiviteter innen romvirksomhet, med sikte på å sikre best mulig utnyttelse av 
ESA-medlemskapet. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2020 er som følger: 
 

Indikator Resultatmål og tiltak 2020 
Ringvirkningsfaktor for norske 
industriaktører 

Resultatmål 

 Minst 4,0 

Returkoeffisient i ESAs 
obligatoriske programmer 

Resultatmål 

 Minst 0,84 

Returkoeffisient i ESAs frivillige 
programmer 

Resultatmål 

 Minst 0,95 

ESA-generert salg Resultatmål 

 Minst 1100 mill. kroner  

Posisjonere og sikre nye roller for 
norske romaktører i det globale 
rommarkedet 

Tiltak 

 Sikre kontrakter innenfor ESAs næringsrettede 
programmer, med betydelige internasjonale 
ringvirkninger. 

Større bredde i romrelaterte 
produkter og tjenester i norsk 
næringsliv 

Tiltak  

 Utnytte ESAs teknologiprogrammer også til 
næringsutvikling innen applikasjoner og tjenester 
(nedstrøm). 

 
Delmål 2: Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer 
Deltakelse i EUs romprogrammer skal bidra til at Norge kan påvirke infrastruktur som 
er viktig for oss. Videre skal Norsk Romsenter jobbe for at norske aktører får den 
innsikten som er nødvendig for best mulig utnyttelse av EUs satellittsystemer for 
norsk industri og brukere. I 2020 vil det være særlig viktig å sikre kontinuiteten i 
Norges deltakelse i EGNOS, Galileo og Copernicus, herunder forberede en eventuell 
videreføring av norsk deltagelse etter 2020. Det er også med utgangspunkt i norske 
interesser viktig å følge utviklingen i EUs rompolitikk og implementeringen av EUs 
romstrategi. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2020 er som følger: 
 

Indikator Resultatmål og tiltak 2020 
Norsk deltakelse i EUs 
romprogrammer på like vilkår som 
EUs medlemsstater. 

Resultatmål  

 Ferdigstille avtale om norsk deltakelse i Galileo 
PRS. 
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Tiltak 

 Arbeide for norsk industriell deltakelse i utvikling 
og leveranser til andre generasjon av 
Galileo/EGNOS og Copernicus. 

 Arbeide for at norske brukere og næringsliv best 
mulig kan nyttiggjøre seg data og tjenester. 

 Arbeide for like god systemdekning og -ytelse 
over norske områder som i EUs medlemsland. 

Norsk deltakelse i andre 
generasjon av EUs 
romprogrammer 

Tiltak 

 Bistå NFD i arbeidet med å vurdere Norges 
eventuelle deltakelse i EUs romprogram for 
perioden 2021-2027. 

 Nytten av tjenestene i EUs romprogram skal 
kommuniseres mot brukere i relevante kanaler.  

 
Delmål 3: Videreutvikling av nasjonal rominfrastruktur 
Nasjonal infrastruktursatsing skal være komplementær med Norges internasjonale 
satsing gjennom deltakelse i ESA, EUs romprogrammer og bilaterale avtaler. 
Nasjonale aktiviteter skal bidra til å dekke behov som ikke kan løses gjennom 
internasjonalt samarbeid og fremme tiltak som øker brukernytten av Norges 
internasjonale satsing. 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 (2019-2020). Prioriterte 
oppgaver i 2020 er flerbruks dataprosessering og nasjonal oppfølging av EUs 
romprogrammer, samt videre utvikling av norske mikrosatellitter og tilhørende 
bakkeinfrastruktur. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2020 er som følger: 
 

Indikator Resultatmål og tiltak 2020 
Videreutvikling av nasjonalt 
bakkesegment for Copernicus 

Resultatmål 

 Implementert tilgang til data fra Copernicus' 
kjernebakkesegment og full tilgang til data lest 
ned i Norge, med produkter tilpasset norske 
brukere. 

Tiltak 

 Videreføre samarbeidet med NGU og NVE om et 
nasjonalt senter for bruk av satellittbaserte 
InSAR-data. 

Utvikling av norske småsatellitter Resultatmål  

 Oppskyting av NorSat-3. 

 Oppstart av NorSat-4-utviklingen. 

 Oppstart av NorSat teknologidemonstrator. 
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Tiltak 

 Oppfølging av resultater fra mulighetsstudien på 
mikrosatellitter (2019) i dialog med berørte 
departementer, eventuelt utarbeide 
satsingsforslag. 

 
Delmål 4: Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor 
romsektoren 
Romvirksomhet spiller en sentral rolle som tilrettelegger for viktige 
samfunnsoppgaver, slik som transport, naturressursutnyttelse, bekjempelse av 
miljøkriminalitet og miljø- og klimaovervåking. Norges deltakelse i Galileo, EGNOS 
og Copernicus kan gi 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.  
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2020 er som følger: 
 

Indikator Resultatmål og tiltak 2020 
Romutvalget og 
romsikkerhetsutvalget 

Tiltak 

 Bidra til at utvalgene er aktive og engasjerte i 
oppfølgingen av tverrsektorielle prioriteringer.   

 Bistå NFD i å samordne saksfremleggelser og 
utarbeide underlag. 

Utnyttelse av 
jordobservasjonsdata som Norge 
har tilgang til 

Resultatmål  

 Etablert operativt flerbruksprosessering og felles 
tjenester av Radarsat- og Copernicus-data. 

 I samarbeid med Miljødirektoratet, opprette 
nasjonalt brukerforum for Copernicus med 
referansenettverk av brukere fra forvaltning, 
næringsliv og forskning. 

Tiltak 

 Videreføre samhandling med andre etater, 
bedrifter og forskningsmiljøer for å avdekke 
brukerbehov og øke nasjonale gevinster fra 
Copernicus. 
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Investeringer i romvirksomhet skal 
gi ringvirkninger på bredest mulig 
plan 

 

Tiltak 

 Videreutvikle samarbeidet med Innovasjon Norge 
om bruk av satellittdata i norsk næringsliv og 
offentlig forvaltning. 

 I samarbeid med IN, NFR og ESA, arbeide for 
teknologioverføring til og fra romvirksomhet. 

 
Delmål 5: Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 
Norsk Romsenter skal være rådgivende instans for forvaltningen i romrelaterte saker, 
herunder også romvirksomhetens betydning for utenriks- sikkerhets- og 
forsvarsrelaterte spørsmål. 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 vurdere hvordan norske 
interesser best kan ivaretas. 
 
Rombasert infrastruktur er særlig viktig i nordområdene og Arktis, for å møte  
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. 
 
Romsenteret skal gi råd til aktører i næringslivet om muligheter innen romvirksomhet, 
samt legge til rette for å styrke norske forsknings- og utviklingsmiljøer som på ulike 
måter gjør bruk av romsystemer. Det forutsettes tett dialog med Innovasjon Norge og 
Norges forskningsråd i dette arbeidet, og for øvrig at arbeidet er i tråd med mål og 
prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.  
 
Norsk Romsenter er fagetat for Samferdselsdepartementet i saker som angår 
Samferdselsdepartementets koordineringsansvar for den sivile 
radionavigasjonspolitikken. Norsk Romsenter er videre en viktig rådgiver for 
forsvarssektoren i den operative utnyttelsen av rombaserte data, signaler og 
tjenester.  
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2020 er som følger: 
 
Indikator Resultatmål og tiltak 2020 
Effektivt samvirke med nasjonale 
aktører 

 

Tiltak 

 Bistå UD og NFD i oppfølgningen av Norges 
medlemskap i FNs COPUOS. 

 Delta i møter i samarbeidskomiteen mellom IN og 
NRS. 

 Avklare romsektorens bidrag inn mot FNs 2030-
agenda. 

 Bistå NKOM i arbeidet med beskyttelse av 
radiofreksvenser for rombaserte tjenester. 
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Relevant, tidsriktig og 
gjennomarbeidet strategisk 
rådgivning 

Tiltak 

 Bistå NFD i arbeidet med en ny romlov. 

 Bistå NFD i oppfølgingen av ny stortingsmelding 
om romvirksomhet. 

 Bistå med faglig støtte til KLD i forvaltningen av 
den kommende kontrakten om innkjøp av 
høyoppløselige satellittdata, og faglig støtte til 
arbeidet med å få til mest mulig nytte av 
innkjøpet.  

 Gi faglig støtte til Klima- og skoginitiativet i KLD 
på enkeltsaker. Disse oppdragene avtales 
nærmere gjennom året etter egne bestillinger. 

 Bistå NFD i utredningen av en oppskytingsbase 
for småsatellitter på Andøya, inkludert bistand til 
arbeid med midlertidig tillatelse. 

 Bistå FD og forsvarssektoren i arbeidet med å 
videreutvikle sivil-militært samarbeid. 

 Utrede norske interesser innen romovervåking. 

Kommunikasjon mot 
beslutningstakere og allmenheten 

Tiltak 

 Bidra til økt oppmerksomhet rundt bruker- og 
samfunnsnytten av rombaserte tjenester. 

 Synliggjøre betydningen av europeisk 
romsamarbeid for norsk industri. 

Effektivt samvirke med 
internasjonale aktører 

Tiltak 

 NRS skal påvirke ESAs og EUs romprogrammer 
slik at de i størst mulig grad er nyttige for arbeidet 
med klima og miljø, herunder tropisk skog og 
miljøkriminalitet. 

 Sikre relevans for norsk forvaltning ved deltakelse 
i internasjonale organer og samarbeidsfora (EU, 
ESA, Copernicus, CEOS, GEO m. fl.), spesielt 
med hensyn til Parisavtalen, FNs bærekraftsmål 
og Sendai. 

 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

4.1 Sikkerhet og beredskap  

Departementets mål innen næringsberedskap er å bidra til at næringslivet gjøres i 
stand til å levere de varer og tjenester samfunnet etterspør også i kriser. Norsk 
Romsenter skal innenfor sitt samfunnsoppdrag understøtte denne målsettingen, og 
arbeide systematisk med å forebygge uønskede hendelser som kan hindre 
måloppnåelse.  
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Norsk Romsenter skal ha god styring og kontroll med informasjonssikkerheten. 
Sikkerhet skal ivaretas og dokumenteres i samsvar med nasjonal strategi for digital 
sikkerhet og tilhørende tiltaksplan. Arbeidet med digital sikkerhet skal forebygge IKT-
sikkerhetshendelser som kan forårsake alvorlig skade i egen virksomhet eller hos 
andre. Romsenteret har ansvar for å håndtere digitale angrep i egen virksomhet, og 
for å dele informasjon om digitale angrep med departementet og relevante 
samarbeidspartnere. 
 
Det forventes at Romsenterets sikkerhets- og beredskapsarbeid er risikobasert, og at 
virksomheten regelmessig gjennomfører og tar lærdom av øvelser. 
Styringsdokumenter og planverk skal oppdateres med utgangspunkt i evaluering av 
hendelser og øvelser. 
 
Romsenteret skal redegjøre for arbeidet med sikkerhet og beredskap i årsrapporten. 

4.2 Regjeringens inkluderingsdugnad  

Norsk Romsenter skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene 
for regjeringens inkluderingsdugnad. Romsenteret skal i årsrapporten redegjøre for 
hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere 
eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har 
Romsenteret hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal antallet 
med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og 
midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten skal rapportere i 
tråd med veiledning publisert høsten 2019.  

4.3 Lærlinger  

Alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Norsk Romsenter skal 
hvert år vurdere om de kan øke antallet lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag og 
skal knytte seg til et opplæringskontor. Romsenteret skal rapportere om status i 
årsrapporten. 

4.4 Bruk av kommunikasjonstjenester 

Oppgaver knyttet til ekstern og intern kommunikasjon i og for Norsk Romsenter skal 
som hovedregel utføres av virksomheten selv. Unntak fra dette er oppgaver knyttet til 
design av kommunikasjonsmateriell, f.eks. rapporter. Departementet legger et følg-
eller-forklar-prinsipp til grunn for dette, som innebærer at dersom Romsenteret ser 
behov for å anskaffe kommunikasjonstjenester fra andre aktører, skal dette 
redegjøres for overfor departementet i styringsdialogen. 
 

5. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2020 

5.1 Budsjettvedtak 

For Norsk Romsenter er det fattet budsjettvedtak på kap. 922.  
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Utgifter              (i 1 000 kroner) 
Kap. 922 Romvirksomhet Beløp 
Post 50 Norsk Romsenter 72 150 
Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 225 300 
Post 71 Internasjonal romvirksomhet 486 800 
Post 72 Nasjonale følgemidler, kan overføres 21 500 
Post 73 EUs romprogrammer 415 600 
Post 74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres 43 700 
Post 95 Egenkapital Space Norway AS 72 558 
Sum kap. 922  1 337 608 

 
 
Norsk Romsenters oppdrag vedrørende Regjeringens klima- og skoginitiativ 
finansieres med 1 mill. kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett, 
betalingskrav vedrørende oppdraget rettes til KLD direkte. 
 
Norsk Romsenters oppdrag vedrørende SSA-utredning finansieres med inntil 2 mill. 
kroner over budsjettet til Forsvaret i 2020. Betalingskrav vedrørende oppdraget rettes 
til Forsvaret direkte. 
 
Norsk Romsenter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 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, jf. punkt 5.2 under.  

5.2 Budsjettfullmakter 

Tilsagnsfullmakt 
Norsk Romsenter gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd på 245,1 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 290,1 mill. euro.  
 
Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av fullmakten i forklaringene til 
statsregnskapet. 

5.3 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Norsk Romsenter 
skal føre periodisert virksomhetsregnskap. Fra og med 2016 er det et krav at alle 
statlige virksomheter som fører periodisert virksomhetsregnskap, skal følge statens 
regnskapsstandarder (SRS), jf. nærmere retningslinjer i Finansdepartementets 
rundskriv R-114/2015-2 av 23.11.2015. 

5.4 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i 
dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitel 922 stilt til disposisjon for Norsk 
Romsenter. 
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ekspedisjonssjef  
 Mari Kallåk  
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi: Riksrevisjonen  
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2020 

 
Måned Dato Aktivitet 
Jan.-feb. Medio jan. - 

medio feb. 
Avslutning statsregnskap 2019, jf. eget brev fra NFD 
med frister 

Mars 1. mars 
1. mars 
15. mars 

Årsrapport 2019, jf. Krav i R-115. 
Ev. innspill til revidert budsjett 2020 
Budsjettforslag 2021 

April xx. april Etatsstyringsmøte vår 
Mai   
Juni  Kontraktssamtale med virksomhetsleder 
Juli   
Aug.   
Sept. 20 sept.: 

20. sept.:  
20. sept.: 

Halvårsrapport 2020 
Risikovurdering 
Status økonomi per 31.aug., og ev. innspill til 
endringsproposisjon høstsesjon 2020  

Okt. Okt. - nov. 
xx. okt. 

Dialog om tildelingsbrev for 2021 
Etatsstyringsmøte høst  

Nov. 1. nov. Evt. innspill til store satsinger 2022 
Des. 31. des. Tildelingsbrev for 2021 

 

Nærmere informasjon om format og innhold i de ulike leveransene i 
styringskalenderen for virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet finnes 
på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-
arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-
etater/id2616898/ 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-etater/id2616898/
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2020 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som 
reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er 
redegjort for i Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 
13.01.2017. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 
B), som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.  
 
NFD delegerer med dette følgende fullmakter til Norsk Romsenter for 2020, med de 
utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:  
 
 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 
13. januar 2017. 

 Valutakonto, unntak fra bestemmelse i økonomistyringsreglementet, jf. brev fra 
Direktorat for økonomistyring 09.12.2014 (ref:14/8992-2). 
 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 
overensstemmelse med kravene i rundskriv R-110. Det bes om særskilt rapportering 
om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  
 
Administrative fullmakter 
Norsk Romsenter gis i 2020 fullmakt til å etablere et faglig råd dersom etaten 
vurderer dette som hensiktsmessig. Etaten står selv ansvarlig for å utarbeide mandat 
og oppnevne medlemmer til et eventuelt faglig råd. Alle administrative og 
økonomiske konsekvenser må håndteres av etaten selv innenfor etatens til enhver tid 
gjeldende rammer. 
 
Det vises i tillegg til følgende fullmakter: 

 Nærings- og handelsdepartementets (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. 
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