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1 Innledning

Hovedinstruksen er fastsatt av N ærings— og fiskeridepartementet (NFD) 19.06.2014 i
medhold av gjeldende Reglement for Økonomistyring i staten og Bestemmelser om
økonomistyring i staten, heretter kalt Reglementet. Styringen av Norsk Romsenter (NRS)
generelt og økonomiforvaltningen spesielt skal følge Reglementet med de tilføyelser og
presiseringer som fremgår av denne instruks. Reglementet er overordnet denne instruks. Ved
bruk av instruksen må man derfor også forholde seg til alle punktene i Reglementet.

Instruksen erstatter tidligere hovedinstruks for økonomiforvaltningen i NRS fastsatt av
Nærings- og handelsdepartementet 22.12.2004.

2 Instruksens formål, Virkeområde og forhold til Reglementet

Formålet med Reglementet er å sikre at:

statlige midler brukes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger

fastsatte mål og resultatkrav oppnås
midlene brukes effektivt

statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte

Formålet med hovedinstruksen er å angi departementets og virksomhetens myndighet og
ansvar. samt overordnede og langsiktige forutsetninger for, og krav til, systemer. rutiner og
styringsprosesser. Dette skal sikre at formålet med Reglementet oppnås. Mer spesifikke og
kortsiktige krav gis i de årlige tildelingsbrevene fra departementet. For øvrig er instruksen
sidestilt med, og et supplement til. Forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter av
19.12.2003.

3 Departementets overordnede ansvar og styring av virksomheten
Statsråden har det konstitusjonelle og overordnede ansvaret for styring og forvaltning av
NRS.

Departementet fastsetter overordnede mål og styringsparametre for NRS på bakgrunn av
dialog med virksomheten. Målene og parametrene skal inngå i styringsdialogen mellom
NRS og NFD. Foruten evalueringer vil NFDs oppfølging av NRS” utadrettede aktiviteter
normalt bli ivaretatt gjennom den ordinære Styringsdialogen mellom virksomheten og
departementet, jf. pkt. 4 nedenfor.

Videre har departementet overordnet ansvar for at:

. NRS bruker tildelte ressurser effektivt

' Styringsdialogen mellom departementet og NRS fungerer på en hensiktsmessig måte

'  NRS rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon

'  Det gjennomføres kontroll med virksomheten, og at NRS har forsvarlig intern
kontroll

. Evalueringer gjennomføres

4 Styringsdialogen

Den årlige Styringsdialogen består av følgende hoveddokumenter:

I  Departementets årlige tildelingsbrev og eventuelle tillegg til tildelingsbrevet

. Virksomhetens årsrapport
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'  Virksomhetens øvrige rapporter i løpet av året

'  Departementets tilbakemelding på rapporteringen

'  Departementets referater fra etatsstyringsmøter med virksomheten

Videre skal etatsstyringsmøtene være det formelle forum for styring og beslutning.
Antall planlagte etatsstyringsmøter og alle rapporteringskrav skal fremgå av tildelingsbrevet.

5  Myndighet og ansvar til virksomheten
Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre
en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Prinsipielle
spørsmål, og spørsmål av politisk karakter, skal legges frem for Nærings- og
fiskeridepartementet.

NRS er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Dette innebærer blant annet at
virksomheten er nettobudsjettert. Virksomheten kontrolleres av Riksrevisjonen og er
underlagt det statlige bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. De
ansatte er statstjenestemenn.

6 Regelverk

Følgende forskrift er sentral i NRS” myndighetsutøvelse:

0  Forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter

7 Leder av virksomheten

NRS ledes av et styre og en administrerende direktør. Det vises for øvrig til forskrift om
vedtekter for Norsk Romsenter.

8  Krav til den interne styringen

Styret har ansvar for å:

'  Gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og fastsatte
mål og prioriteringer fra departementet

'  Fastsette mål og resultatkrav og foreta prioriteringer med ettårig og flerårig
perspektiv innen eget ansvarsområde

'  Sørge for planlegging, gjennomføring og oppfølging, inklusiv resultat— og
regnskapsrapportering

' Definere myndighet og ansvar og fastsette instrukser innen eget ansvarsområde for å
sikre oppfyllelse av økonomiregelverket, inklusiv ansvarsforhold mellom
administrerende direktør og NRS” øvrige ledelse

. Ha helhetlig intern kontroll

Styret har ansvar for at NRS” interne kontrollsystem sikrer måloppnåelse gjennom målrettet
og effektiv drift, pålitelig økonomiforvaltning og overholdelse av lover og regler. Den
interne styringen skal være basert på:

'  Risikovurderinger: for å avdekke risikoer som kan ha konsekvenser for
måloppnåelsen og analysere hvordan påvist risiko skal håndteres

0  Aktiviteter og systemer: for å sikre kontrol] gjennom hensiktsmessige retningslinjer,
rutiner, fullmakter og arbeidsfordeling
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l  Oppfølging: systemer som sikrer at nødvendige tiltak følges opp. bl.a. gjennom
oppfølgingsaktiviteter og ved at større evalueringer gjennomføres ved behov

0  Informasjon og kommunikasjon: at virksomheten har tilgjengelige og
tilfredsstillende informasjons— og kommunikasjonssystemer på alle nivåer for  å  styre
virksomheten mot måloppnåelse

'  Organisasjonskultur: bl.a. ansattes holdninger, styringsfilosofi, etiske verdier,
organisering og utviklingsmuligheter

9  F  lerårige faglige 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. Dette innebærer
blant annet at Norsk Romsenter skal:

'  Være rådgiver for Nærings— og fiskeridepartementet og øvrige norske
forvaltningsorganer i spørsmål som angår utvikling og bruk av romvirksomhet

'  Følge opp norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid om romvirksomhet på en måte
som sikrer at Norges interesser ivaretas på en best mulig måte

I  Gjennom rådgivning og forvaltning av offentlige tilskudd legge til rette for
romrelatert næringsutvikling i Norge

'  Gjennom rådgivning og forvaltning av offentlige tilskudd legge til rette for utvikling
og bruk av romrelatert infrastruktur og tjenester som kan dekke nasjonale
brukerbehov

°  Gjennom samordning av ulike forvaltnings- og brukerinteresser legge til rette for
effektiv nasjonal beslutningstakning i spørsmål som angår romvirksomhet

10 Styring og forvaltning av tilskudd

NRS forvalter diverse statlige tilskudd til romvirksomhet. Forvaltningen skal skje i tråd med
bestemmelsene som fastsettes nærmere i departementets regelverk for hver enkelt
tilskuddsordning eller grupper av ordninger.

1 1 Styring og forvaltning av eierinteresser

Erverv av ev. aksjer. andre verdipapirer eller eiendom må tas opp med departementet på
forhånd. Det må deretter gis særskilt bevilgning fra Stortinget til alle slike investeringer.
Dersom det foretas slike investeringer, skal det utarbeides egne retningslinjer for NRS”
forvaltning av statens eierinteresser, som bl.a. inkluderer hvordan styrings— og
kontrollmyndigheten skal utøves overfor hvert enkelt selskap/foretak eller grupper av
selskaper/foretak. Styring, oppfølging og kontroll skal tilpasses statens eierandel, selskapets
egenart, risiko og vesentlighet.

12 Administrative standarder og s mer

Det henvises til de til enhver tid gjeldende kra/ i statsforvaltningen.

erldep/artåizéet 19.06.2014
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