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1. INNLEDNING 
Vi viser til Innst. nr. 8 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019-2020) for Nærings- og 
fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets 
styringssignaler for Klagenemnda for industrielle rettigheter i 2020. 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak for Klagenemnda for 
industrielle rettigheter i 2020. Brevet spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og 
bestillinger for 2020, men gir ikke en uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. 
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Side 2 

 

Virksomhetens myndighet, ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for 
styringen av Klagenemnda for industrielle rettigheter, fastsatt 1.1.20141. 

Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 
pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det 
sendes tillegg til tildelingsbrev. 
 

2. MÅL OG INDIKATORER 
Målbilde 
Det er et mål at det skal tildeles flere gode industrielle rettigheter. Som en del av dette skal 
brukerne ha god rettssikkerhet med hensyn til hvilke rettigheter som fortjener beskyttelse. 
Formålet med Klagenemnda er å bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig behandling av klager 
på Patentstyrets vedtak etter særlovene om industrielle rettigheter, først og fremst varemerke- 
og patentloven. Klagesaksbehandlingen skal oppleves som effektiv, brukervennlig og rask, og 
samtidig holde høy juridisk standard. Nemnda skal bidra til klarhet i rettstilstanden på området. 

Hovedmål 
Å tilby rask og brukervennlig behandling av høy kvalitet av klager på Patentstyrets 
avgjørelser 

 

Delmål 
1. Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet innenfor industrielle rettigheter 
2. Klagenemnda skal være en anerkjent instans innenfor industrielle rettigheter 

 

Gjennom at Klagenemnda arbeider for ovennevnte mål forventer departementet at en høy 
andel av nemndas brukere velger å bruke nemnda istedenfor å gå direkte til domstolene, i 
situasjoner hvor de har et valg. 

I 2020 skal nemnda fremdeles legge vekt på en effektiv avvikling av innkomne klager, og 
fortsette innsatsen for å sikre at nemnda er en robust og effektivt fungerende virksomhet.   
 

For en fullstendig oppstilling over rapporteringskrav i 2020, se vedlegg 3. 

 

3. PRIORITERTE TILTAK OG BESTILLINGER I 2020 
Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser  
Departementet viser til at vi med virkning fra 1. januar 2017 delegerte sekretariatsfunksjonen 
for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser til Klagenemnda for industrielle rettigheter. 
Departementet ber Klagenemnda i sin funksjon som sekretariat for Meklingsnemnda for 
arbeidstakeroppfinnelser om å fortsette arbeidet med å øke synligheten til Meklingsnemnda i 
                                                           
1 Hovedinstruksen er tilgjengelig på regjeringen.no sammen med tildelingsbrevet. 
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offentligheten i 2020. Klagenemnda skal også bidra til generell kompetansespredning på feltet 
alternativ tvisteløsning på området industrielle rettigheter. 
 

Helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparat. 
Departmentet har gjennomført en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede 
virkemiddelapparat. Rapporten ble levert sent i 2019. Gjennomgangen vil bli fulgt opp i 2020. 
Klagenemnda vil kunne være en bidragsyter. Departementet ber dermed om at nemnda på 
anmodning bidrar med informasjon og på annen måte legger til rette for arbeidet, herunder 
medvirker til nødvendig kvalitetssikring av data. 
 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 
 
Fellesføringer for 2020  

 
1. Regjeringens Inkluderingsdugnad  

Klagenemnda skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 
regjeringens inkluderingsdugnad. Nemnda 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 nemnda 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. 

 
 

2. Arbeidet med sikkerhet og beredskap  
Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og 
vesentlighet. Klagenemnda skal ha god styring og kontroll med 
informasjonssikkerheten i samsvar med relevante mål i nasjonal strategi for digital 
sikkerhet og tiltaksplan. Nemnda har ansvar for å forebygge og håndtere digitale 
angrep i egen virksomhet, og for å dele informasjon om digitale angrep med 
departementet og relevante samarbeidspartnere. 
Nemnda skal redegjøre for arbeidet med sikkerhet og beredskap i årsrapporten. 
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BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2020 
For Klagenemnda for industrielle rettigheter er det fattet følgende budsjettvedtak på kap. 936 
og 3936: 
 
Utgifter:                  (i 1 000 kroner) 
Kap. 936 Klagenemnda for industrielle rettigheter Beløp 
Post 01 Driftsutgifter 8 150 
Sum kap. 936  8 150 

 
  
Inntekter:                  (i 1 000 kroner) 
Kap. 3936 Klagenemnda for industrielle rettigheter Beløp 
Post 01 Gebyrer 735 
Sum kap. 3936  735 

 

Klagenemnda for industrielle rettigheter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 
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. 

Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Klagenemnda for 
industrielle rettigheter skal føre regnskap etter kontantprinsippet.  
 

Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 
tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 936 og 3936 stilt til disposisjon for 
Klagenemnda for industrielle rettigheter. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Cathrine Meland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 
 
 

Jartrud K. Steinsli 
avdelingsdirektør 
 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Kopi: Riksrevisjonen 
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VEDLEGG 1: KALENDER FOR STYRINGSDIALOGEN 2020 
 
Måned Dato Aktivitet 
Januar - 
februar 

Medio jan. - 
medio feb. 

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

Mars 1. mars 
1. mars 
15. mars 

Årsrapport for 2019, jf. krav i Rundskriv R-115 
Ev. innspill til revidert budsjett for 2019 
Budsjettforslag for 2021 

April   
Mai 28. mai Etatsstyringsmøte vår 
Juni  Kontrakts samtale med virksomhetsleder 
Juli   
August   
September 20. sept.:  

20. sept.: 
Risikovurdering 
Status økonomi per 31.aug., inklusive eventuelle 
innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2020 

Oktober Okt. - nov. Dialog om tildelingsbrev for 2021 
November 1. nov 

26. nov. 
Ev. innspill til store satsinger 2022 
Tentativt: dato for etatsstyringsmøte høst 

Desember 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 Regjeringen.no. Gå inn på "dokumenter" og gå via "tildelingsbrev, instruksar og 
årsrapportar", eller følg lenken: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-
arsrapporter/tildelingsbrev-/spesifisering-av-bestillinger-i-styringskalenderen-for-nfds-
etater/id2616898/ 
 
Vedlegg 3 gir en samlet oversikt over krav til rapportering for Klagenemnda for 
industrielle rettigheter for 2020.  
 
 

 
 
  

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 13.1.2017. 
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 Klagenemnda for industrielle 
rettigheter for 2019, med de utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, 
jf. punktene 2.2 – 2.6:  

 

• Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av 
bevilgningen på den aktuelle posten. 

• 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 
29. mai 2015. 

• Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under 
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av 
bevilgningen under post 01.  

• Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål med inntil 5 
prosent av bevilgningen på den aktuelle posten mot tilsvarende innsparing i de 
neste fem budsjettårene.  

 
Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 
overensstemmelse med kravene i rundskrivet. Det bes om rapportering om 
utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.   
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VEDLEGG 3: RAPPORTERINGSKRAV 
 

Nedenfor følger styringsparametere og rapporteringskrav for hvert delmål. 

 

1. Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet innenfor industrielle rettigheter 
 
Styringsparametere: 
• Nemnda skal ha balanse mellom antall nye inngående og antall 

ferdigbehandlede klager  
• Nemnda skal ha behandlet den enkelte klagesaken effektivt  
• Klagenemnda skal ha god kvalitet i behandlingen av klagesaker  
 
Resultatindikatorer som nemnda skal rapportere på:  
• Endring i antall restanser  
• Gjennomsnittlig behandlingstid for ulike typer saker  
• Bruk av muntlige forhandlinger, i antall og som andel av behandlede saker  
• Antall, andel og kort kvalitativ vurdering av saker som går videre til domstolene  
 

 

2. Klagenemnda skal være en anerkjent instans innenfor industrielle rettigheter 
 
Styringsparametere:  
• Nemnda skal følge utviklingsfronten innenfor sitt fagfelt  
• Nemnda skal ha et helhetlig opplegg som sikrer faglig kvalitet  
• Nemnda skal bidra til kompetansespredning på feltet  
 
Resultatindikatorer som nemnda skal rapportere om og begrunne:  
• Arbeid i relevante fora nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på 

regelverksutvikling og ankerollen   
• Tiltak for opplæring og faglig kompetansebygging hos ansatte i nemnda og 

eksterne medlemmer  
• Faglig arbeid i relevante brukerkretser  
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