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Tildelingsbrev til Bioteknologirådet for 2021 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) og Stortingets behandling 
av statsbudsjettet. Det stilles etter dette følgende midler til disposisjon i 2021 (i 1000 kr): 
(Det tas forbehold om Stortingets vedtak) 
 

Post Betegnelse (i 1000 kr) 

01 Driftsutgifter 12,473 

  Sum kap 712 12,473 

 
Bevilgningen er redusert med totalt 2,5 millioner kroner sammenlignet med saldert 
budsjett 2020. Reduksjonen har sammenheng med midlertidige merkostnader i 2020 i 
forbindelse med flytting til Bergen.   
 
1. HOVEDMÅL FOR BIOTEKNOLOGIRÅDET 
 
Bioteknologirådet er et frittstående og rådgivende organ hjemlet i bioteknologiloven og 
genteknologiloven, og er organisert som en egen statlig virksomhet, administrativt underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet.  Innenfor sitt faglige område har rådet en uavhengig rolle. 
Sekretariatet rapporterer til rådets leder i faglige spørsmål. 
 
Bioteknologirådet skal i henhold til sitt mandat: 
 

 Være et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig skal vurdere 
og drøfte prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, 
herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål. 

 Legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til 
informasjon til allmennheten og bidra til kommunikasjon mellom offentlige 
myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner. 
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Side 2 
 

 På begjæring eller av eget tiltak gi uttalelser i saker etter lov om humanmedisinsk 
bruk av bioteknologi m.m. og lov om framstilling og bruk av genmodifiserte 
organismer, herunder forslag til endringer i lov, forskrifter mv. som har betydning for 
bioteknologi 

 Gi uttalelser til norske myndigheter som angår Norges holdning til spørsmål 
vedrørende bioteknologi i internasjonale organer. 

 
Bioteknologirådets uttalelser er offentlige med mindre annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt. 
 
2. RESULTATMÅL 
Med utgangspunkt i sitt mandat utarbeider Bioteknologirådet virksomhetsplan med 
handlings- og kommunikasjonsplaner. Departementet stiller følgende resultatmål for 2021: 
 
Resultatmål 1:   Bioteknologirådet har bidratt til å informere og skape debatt om moderne 
bruk av bioteknologi gjennom formidling av komplekse spørsmål på en forståelig og 
engasjerende måte. 
 
Resultatmål 2:  Bioteknologirådet har bidratt til informasjon om bio- og genteknologi. 
  
Resultatmål 3:  Bioteknologirådet har avgitt sine høringsuttalelser innenfor de frister som er 
gitt. 
 
På grunn av beslutningen om at sekretariatet skal flyttes til Bergen, har departementet 
forståelse for at også 2021 kan bli et omstillingsår. Dersom dette gir kapasitetsutfordringer, 
skal betjening av rådet prioriteres. 
 
3. RESULTATOPPFØLGING OG RAPPORTERING 
3.1. Årsrapport      
Årsrapport skal avgis innen 1. mars 2022 i tråd med kravene i rundskriv R-115 fra 
Finansdepartementet og på slikt format: 
 
Leders beretning med signatur 
1-2 sider overordnet redegjørelse for de viktigste prioriteringene, vurdering av resultater og 
kort omtale av forhold som har hatt innvirkning på resultater for året. 
 
Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
Virksomheten beskrives og det gis en kort presentasjon av hovedtall.  Eksempler på tall kan 
være 

 Tildeling av bevilgning 
 Driftsutgifter 
 Årsverk og antall ansatte 
 Lønnsutgifter 

 



 

 

Side 3 
 

Årets aktiviteter og resultater 
Her tas det utgangspunkt i tildelingsbrevet. I tillegg vurderer Bioteknologirådet selv hvilke 
andre forhold som har vært av betydning og som det bør rapporteres om. 
 
3.2. Regnskapsrapporter m.m. 
Bioteknologirådet skal rapportere på regnskapstall per 31.august 2021 med eventuelle avvik 
i forhold til budsjett og resultater. Rapporteringene til Helse- og omsorgsdepartementet skal 
skje i henhold til kontantprinsippet. Alle regnskapsdata skal sammenholdes med periodisert 
budsjett, og alle vesentlige avvik skal forklares. Ved eventuelle avvik skal Bioteknologirådet 
komme med forslag til tiltak som skal iverksettes for å bringe regnskapet i balanse ved årets 
slutt. Det bes om at regnskapsrapportene oversendes elektronisk til Helse- og 
omsorgsdepartementet på følgende e-postadresse; postmottak@hod.dep.no. 
Emne: Regnskapsrapportering til Spesialisthelsetjenesteavdelingen. 
 
3.3. Periodisert budsjett 2021 og internkontroll 
Det vises til Reglement for økonomistyring i staten.  
 
3.4. Personalfullmakter 
Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar personalfullmaktene for sekretariatet i 
Bioteknologirådet. 
 
3.5. Etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2021 
Den formelle rapporteringen fra Bioteknologirådet skal gis i etatsstyringsmøter og gjennom 
ordinær rapportering. Det skal avholdes årlig etatsstyringsmøte mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Bioteknologirådet. Det avholdes kontaktmøter etter behov. 
 
4. Inkluderingsdugnaden  
Bioteknoloigriådet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 
regjeringens inkluderingsdugnad. Bioteknologirådet skal i årsrapporten gjøre rede 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. Bioteknologirådet skal ikke føre 
statistikken inn i årsrapporten på grunn av personvernhensyn. Vi ønsker en rapportering til 
oss på status og statistikk, og kommer tilbake til dere om dette. 
 
5. Lokalisering av Bioteknologirådet i Bergen 
Økningen i bevilgningen på 5 mill. kroner til Bioteknologirådet i 2020 skulle dekke 
merkostnader knyttet til flyttingen av sekretariatet til Bergen. Deler av disse merkostnadene 
er midlertidige. Bevilgningen er derfor redusert med 2,5 mill. kroner i 2021.  
 
Med hilsen 
 
 
Espen Aasen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Hjørdis Møller Sandborg 
fagdirektør 
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Side 4 
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