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Innledning
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) og budsjettinnstillingene (Innst.
2 S og Innst. 9 S), og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for Norsk
Polarinstitutt. Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring,
Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger og krav for Norsk Polarinstitutt i
2021. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for Polarinstituttet sin rapportering
gjennom året.
Departementet ønsker å understreke at de nasjonale målene som er presentert i Prop. 1 S
(2020-2021) er politisk fastsatte nasjonale mål, hvor god måloppnåelse avhenger av bruk av
virkemidler og gjennomføring av tiltak i alle sektorer. Norsk Polarinstitutt sine egne bidrag til
måloppnåelse vil derfor variere, ut ifra hvilke virkemidler og ansvar etaten innehar.
I tildelingsbrevet er de prioriterte nasjonale målene for 2021 gjengitt, men de øvrige
nasjonale målene ligger fortsatt fast.
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger
til grunn for styring av all statlig virksomhet.

Overordnede prioriteringer for Norsk Polarinstitutt i 2021
Regjeringa vil føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk som bygger på forvalteransvaret og
føre var-prinsippet.
Regjeringa vil ta vare på naturen og økosystemene våre. Arbeidet med å sikre god tilstand i
økosystemene, hindre tap av arter og naturtyper og sikre et representativt utvalg av natur for
kommende generasjoner skal fortsette i 2021.
For å ta vare på økosystemene og den mest truede naturen må vi vri tilnærmingen fra å
fokusere på enkeltarter og enkeltområder til å ha et mer helhetlig blikk på de viktige
sammenhengene i naturen. Et godt kunnskapsgrunnlag om naturmangfold er avgjørende i
arbeidet med ei økosystembasert forvaltning.
Norge har et spesielt ansvar som miljøforvalter på Svalbard, og et av hovedmålene for norsk
svalbardpolitikk er å ta vare på den spesielle villmarksnaturen på Svalbard. De spesifikke
miljømålene for Svalbard går fram av Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard, jf. Innst. 88 S
(2016–2017).
Klimaet på Svalbard endres raskt, og klimaendringene er den klart største trusselen mot
arter og økosystemer på Svalbard. Klimaendringene er i kombinasjon med andre
miljøpåvirkninger en betydelig og økende utfordring for miljøvernet og samfunnene på
øygruppen.
En konsekvens av klimaendringene kan være at fremmede arter etablerer seg på land eller i
farvannene rundt øygruppen. Fremmede arter er en miljøtrussel på Svalbard, og marin
forsøpling og mikroplast i havet og på strendene rundt Svalbard er identifisert som et økende
problem. Regjeringen vil videreføre arbeidet med plastforurensning, blant annet for å
videreføre Norges internasjonale lederrolle i dette arbeidet.
Norsk Polarinstitutt skal gjennom sin forsknings -og miljøovervåkingsvirksomhet prioritere å
fremskaffe ny kunnskap til forvaltningen av miljøet på Svalbard.
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Norge skal som polarnasjon både i nord og sør være en pådriver i det internasjonale
samarbeidet for bevaring av miljøet i polarområdene. Norge legger vekt på samarbeidet
under Arktisk råd, Antarktistraktaten og Konvensjonen for bevaring av marine levende
ressurser i Antarktis. Det er en spesielt viktig del av dette internasjonale samarbeidet å
utvikle kunnskap om - og forståelse av hvordan miljø i Arktis og Antarktis blir påvirket av
klimaendringer, havforsuring, forurensning og økt aktivitet. Norge skal også være en pådriver
for å framskaffe ny forskningsbasert kunnskap knyttet både til forvaltningen av disse
områdene og nøkkelrollen Arktis og Antarktis har i det globale klimasystemet.
Norsk Polarinstitutt skal gjennom sin forskningsvirksomhet bidra til å fremskaffe og formidle
ny klima- og miljøkunnskap om Arktis og Antarktis.
På oppdrag fra KLD har Forskningsrådet gjennomført en evaluering av Framsenteret. Første
fase av oppfølging av evalueringen med etablering av ny organisering er nå gjennomført,
og neste fase startes opp med oppfølgningen av strategiske temaer knyttet til
forskningssamarbeidet, flaggskipene og formidling. Departementet tar sikte på å drøfte
nærmere med den nye organisasjonen hvordan dette arbeidet bør legges opp.
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Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametre og oppdrag
for 2021
Naturmangfold
Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester
Nr Prioriteringer
1
Stille nødvendig kapasitet og data til rådighet og delta i
videre utvikling og implementering av
Klassifiseringssystem for økologisk tilstand i NPs
mandatområde

2

3

Bidra faglig i prosessene for neste oppdatering og
revisjon av forvaltningsplanene for de norske
havområdene
Styrke kunnskapen for en økosystembasert, helhetlig
forvaltning av miljøet i havet i Arktis og Antarktis

Styringsparametre
Levert rapport om vurdering
av økologisk tilstand for
arktisk tundra
Bidrag til arbeidet med
vurdering av økologisk
tilstand for Barentshavet
Fremdrift i arbeidet med
forvaltningsplanene
Langsiktige planer for
relevant overvåkning og
kunnskapsproduksjon i indre
deler av Polhavet (Nansen
og Amundsen-bassengene)
og Sørishavet (Kong
HaakonVII Hav) er
utarbeidet
Langsiktig plan for
kunnskapsproduksjon som
kan bidra til å underbygge
økosystembasert
ressursforvaltning i
Sørishavet er produsert
Ny, publisert kunnskap,
publiserte datasett og bidrag
til utredninger

4

Være en kunnskapsprodusent og –leverandør for
effekter av klimaendringer, havforsuring, miljøgifter og
støy på økosystemene i isfylte farvann

5

Bidra til Havforskningsinstituttets kartlegging av
snøkrabbe. Dette for å styrke de miljøfaglige
vurderingene knyttet til Svalbard

6

NP skal delta aktivt i arbeidet under China Council og
Bidra til ledelse av fase 2 i
bidra til å få fokus på de store globale havutfordringene arbeidet i arbeidsgruppen
om havforvaltning, og levere
rapport fra arbeidet til
CCICEDs årsmøte i løpet av
2021

Gitt faglige bidrag i
kartleggingen
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Forurensning
Foruresning skal ikke skade helse og miljø
Nr Prioriteringer
7
Bidra til styrket miljøovervåking og utvikling av
kunnskap om forekomst, kilder til, og effekter av plast
og mikroplast i Arktis

8

9

Bidra aktivt i utarbeidelse av en regional handlingsplan
mot marin forsøpling i Arktis under PAME og i AMAPs
arbeid med en plan for marin mikroplast og søppel

Bidra til økt kunnskap om miljøgifter i Arktisk biota/
miljø og effekter av disse

Styringsparametre
Forekomster av marint
søppel og mikroplast i
sedimenter, vannsøylen,
havis/snø og biota er
kartlagt
Metodikk for prøvetakning
og analyse er videreutviklet
Resultater av instituttets
bidrag til AMAPs arbeid
med en plan for marin
mikroplast og søppel
Resultater av instituttets
bidrag inn i den regionale
handlingsplanen under
PAME
Ny publisert kunnskap
Kartlegging av nye
Miljøgifter
Kunnskapen fra
forskningen er brukt i
internasjonale
miljøgiftavtaler og prosesser

Klima
Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene.
Nr Prioriteringer
10 Styrke kunnskapen om prosesser som påvirker
oppvarmingen i både Arktis og Antarktis

Styringsparametre
En tidsserie er etablert på
tidspunktet for starten av
vekstsesongen for
vegetasjon på land på
Svalbard, basert på
Sentinel satellittbilder
De klimarelaterte
komponentene av
overvåkings-/
observasjonsseriene i
Polhavet, ved Svalbard og
Antarktis som
grunnlag for videre
6

11 Styrke kunnskap om forurensning og klima i fortiden
gjennom bruk av iskjerner og marine sedimenter
12 Følge opp beslutning på ATCM 42 om å
samarbeide om å beskrive fremtidens
Antarktis under ulike klimaprojeksjoner

kunnskapsutvikling er
videreutviklet
Ny, publisert kunnskap,
publiserte datasett og bidrag
til utredninger
Status i arbeidet med
regionale scenariestudier

Polarområdene
Omfanget av villmarkspregede områder på Svalbard skal opprettholdes, og
naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet
Nr Prioriteringer
13 Ivareta vertskapsrollen og styrke samarbeid og egen
forskning og miljøovervåking i Ny-Ålesund og
implementere forskningsstrategien for Ny-Ålesund
Sammen med Kings Bay AS fremme Ny-Ålesund
som den foretrukne arktiske forskningsstasjonen

Styringsparametre
Rapportere på utøvelsen av
vertskapsfunksjonen
Status i implementering av
forskningsstrategien for NyÅlesund
Styrke egen forskning og
miljøovervåking og bidra til
økt aktivitet
I samarbeid med Kings Bay
AS funnet en hensiktsmessig
ansvarsfordeling når det
gjelder utleie av utstyr og salg
av tjenester

14 Styrke kunnskap om hvordan den pågående
oppvarmingen på og ved Svalbard påvirker breer,
snø på bakken, havis i fjordene, havsirkulasjon og
klimaendringenes betydning for sårbare arter

Ny, kunnskap om
klimaendringers effekter

15 Styrke kunnskapen om rollen til nedbør i
klimasystemet, på Svalbard terrestrisk og marint

Ny, kunnskap om nedbørs
rolle i klimasystemet, effekter
på økosystem og biodiversitet
på Svalbard
Rapporter med ny kunnskap,
kunnskapssammenstillinger
og analyser

16 Styrke kunnskapen om miljøpåvirkningen av
cruisetrafikk og annen ferdsel på Svalbard, den
samlede belastningen av dette samt effekten av
eventuelle tiltak
17 Fellesprosjekt under AMAP-CAFF om
effekter av klimaendringer på økosystemer og
tilbakekoblingsmekanismer

Resultater av instituttets
bidrag til AMAP-CAFFs
prosjekt om klimaendringer
på økosystemer og
tilbakekoblingsmekanismer
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Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i
polarområdene skal reduseres.
Nr Prioriteringer
18 Sammenstille relevant kunnskap bruk som grunnlag i
arbeidet med å etablere for marine verneområder i
Weddelhavet og Kong Haakon VII Hav utenfor
Dronning Maud Land

19 Trollstasjonen skal være en driftssikker, sentral
plattform for norsk forskning og overvåking i Antarktis

Styringsparametre
Fremdrift iht. omforent
tidsplan for avlevering av
kunnskapsgrunnlaget for
WSMPA Phase II til
vitenskapskomiteen under
CCAMLR
Nødvendig fornyelse av
tekniske komponenter og
annet vedlikehold utført

Oppdrag 2021
Oppdrag
Arrangere et seminar for miljøforvaltningen på Svalbard om
"Sustain"-prosjektet
Bistå Miljødirektoratet i arbeidet med revidering av Nasjonal
handlingsplan for isbjørn
Etablere Polar Bear-Human Information Management System
(PBHIMS) for innsamling av data på møter mellom isbjørn og
mennesker, med bistand og involvering fra SMS og
Miljødirektoratet

Frist
03.05.2021

31.12.2021
31.12.2021

Levere oppdaterte kartdata over fuglefjell med detaljert
stedfesting og avgrensing jf. Regelverksoppdraget

01.02.2021

Kartlegging av vegetasjon knyttet ilandstigningslokaliteter
med hensyn på sårbarhetsvurderinger og utarbeide opplegg
for overvåking av slitasje. Sysselmannen vil bistå NP i
arbeidet

31.12.2021

Med bistand fra Sysselmannen, velge ut viktige lokaliteter
for etablering av overvåkning av mengdebelastning av
ferdsel på Svalbard

31.12.2021

Digitalisering av artsdata (oppfølging av oppdrag fra 2020)

31.12.2021

I samråd med Miljødirektoratet gi KLD en vurdering av
nåsituasjon og behovene for videreutvikling av
miljøovervåkningen av Arktis, som grunnlag for en
økosystembasert forvaltning

31.12.2021
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Andre oppdrag
Samordnings- og digitaliseringsstrategiene
Oppdrag
Som en del av samordningsstrategien for
administrative funksjoner i
miljøforvaltningen skal etatene videreføre
arbeidet med å realisere kvalitative og
kvantitative gevinster på
anskaffelsesområdet
Etatene skal arbeide videre med
oppfølging av mål, delmål og tilhørende
tiltak beskrevet i Digitaliseringsstrategien
for miljøsektoren for 2020-2024

Frist
Miljødirektoratet skal på vegne av etatene
fremme oppdatert gevinstrealiseringsplan
til departementet innen 15. september

Etaten rapporterer iht. til frister angitt i
strategien
Se også punktet om annen rapportering

Sikkerhet og beredskap
Oppdrag

Frist

Gjennomgått Sivilt beredskapssystem
(SBS), og utarbeid tiltaksliste.
Departementets tiltaksliste kan benyttes
som grunnlag

Gjennomføres i løpet av 2021 – ikke
rapportering

Gjennomført egenevaluering av
koronahåndteringen

15. mai 2021

Være forberedt på en inspeksjon på
arbeidet med forebyggende sikkerhet og
informasjonssikkerhetsområdet. 2. halvår

1. halvår 2021

Oversende rapport etter ledelsens
gjennomgang på området forebyggende
sikkerhet når gjennomført

Når gjennomført av etaten

Oversende rapport etter ledelsens
gjennomgang på området forebyggende
sikkerhet når gjennomført

Når gjennomført av etaten

Rapportering på IKT og informasjonssikkerhet
1. Følge opp tiltak fra sektorens digitaliseringsstrategi - Foreløpig og endelig årsrapport.
Egnet format for rapportering tas opp i dialogen i løpet av året.
a. - rapportere på videre innlemmelse av viktige informasjonssystem i etatens
styringssystem, samt hvilke systemer som gjenstår.
b. - rapportere på kontinuitetsplanleggingen av kritiske/viktige IT-system.
c. - rapportere på plan for fremtidige sikkerhetsøvelser for IKT-driftstjenester i
samarbeidet med andre etater.
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d. - rapportere på status og compliance knyttet til NSMs grunnprinsipper for IKTsikkerhet samt ivaretagelse av dette i etatens styringssystem.
e. - vurdere fagsystem, IKT-løsninger og tjenester som driftes av
Miljødirektoratet, og bidra aktivt inn i arbeidet på potensialet for ytterligere
samordning

Budsjett og fullmakter
Tildelinger og budsjettforutsetninger
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2020-2021), og Stortingets
vedtak basert på Innst. 9 S (2020-2021). Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med
Bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten, instruks fra
Klima- og miljødepartementet for virksomhets- og økonomistyring i Norsk Polarinstitutt, samt
andre rundskriv og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for disponering av statlige
budsjettmidler.
Endringer og føringer som er beskrevet i postomtalene til Prop. 1 S (2020-2021), er ikke
omtalt i tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som
står i Prop. 1 S (2020-2021).

I Granavolden-plattformen har Regjeringen satt følgende mål for utviklingen i antall ansatte:
•
•

"…å sørge for at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen 1 er lavere enn den
generelle sysselsettingsveksten, og at
antall ansatte i sentralforvaltningen 2 er lavere i 2021 enn i 2017.".

Det skal derfor i 2021 ikke legges opp til vekst i antall ansatte utenom særskilt begrunnede
økninger. Særskilte begrunnede økninger vil eksempelvis være politiske satsingsområder gitt
som føringer i tildelingsbrevet eller eksternt finansiert forskning. Eventuelle økninger skal
som hovedregel ikke være varige.

Utvikling i antall ansatte vil følges særskilt opp i styringsdialogen.

1

Statsforvaltningen (dvs. alle som tilsetter etter statsansatteloven): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren,
Norsk Polarinstitutt, Norsk kulturminnefond, Artsdatabanken, Meteorologisk institutt. Disse syv må følge opp den første delen av målet,
dvs. at veksten er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten.

2

Sentralforvaltningen (depertement og direktorater): Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk
Polarinstitutt. Disse fire må følge opp begge delene av målet, dvs. både at veksten i antall ansatte er lavere enn den generelle
sysselsettingsveksten og at antall ansatte er lavere i 2021 enn i 2017.
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Kap. 1471:

(tall i 1000 kr)

Post

Betegnelse

Bevilgning

1 Driftsutgifter

241 105

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

100 271

50 Stipend

535

Sum kap. 1471

341 911

Kap. 4471:

(tall i 1000 kr)

Post

Betegnelse
1 Salgs- og utleieinntekter
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Bevilgning
6 674
65 438

21 Inntekter, Antarktis

14 619

Sum kap. 4471

86 731

Merinntektsfullmakt
Norsk Polarinstitutt gis fullmakt til å overskride bevilgningene under kap. 1471 post 01 mot
tilsvarende merinntekter under kap. 4471 postene 01 og 03 og kap. 1471 post 21 mot
tilsvarende merinntekter under kap. 4471 post 21.
Postomtale:
Kap. 1471 post 01 Driftsutgifter:
•
•
•
•

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 1,466 mill.
kroner
Posten er prisjustert med 3,219 mill. kroner
0,347 mill. kroner er overført Miljødirektoratet til strategisk innkjøpssenter
Parallell justering av utgiftspost og inntektspost med -5,2 mill. kroner grunnet bortfall
av tidligere inntekter knyttet til R/V Lance som nå er solgt, samtidig med endret
finansieringsmodell der Havforskningsinstituttet har overtatt rederiansvaret for K/V
Kronprins Haakon.
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Kap. 1471 post 21 Spesielle driftsutgifter:
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 0,499 mill.
kroner
• Posten er prisjustert med 2,650 mill. kroner
• 0,118 mill. kroner er overført Miljødirektoratet til strategisk innkjøpssenter
• 15 mill. kroner er tilført posten til utgifter til drift av forskningsstasjonen Troll i Antarktis
Kap. 1471 post 50 Stipend
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 0,004 mill.
kroner
• Posten er prisjustert med 0,017 mill. kroner
Kap. 4471 post 01 Salgs- og utleieinntekter:
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 0,070 mill.
kroner
• Posten er prisjustert med 0,369 mill. kroner
• Parallell justering av utgiftspost og inntektspost på -5,2 mill. kroner
Kap. 4471 post 03 Inntekter for diverse tjenesteyting:
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 0,383 mill.
kroner
• Posten er prisjustert med 2,031 mill. kroner
Kap. 4471 post 21 Inntekter, Antarktis:
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen reduserer posten med 0,085 mill.
kroner
• Posten er prisjustert med 0,454 mill. kroner

Tildelinger på andre kapitler på Klima- og miljødepartementets budsjett
Kap./ post

Betegnelse

1410.21
1410.22

Miljøovervåking
Miljøkartlegging

Fullmakt i 2021 til å
belaste inntil (i 1000
kr)
7 314
2 078

Tildeling under kapitler på andre departementers budsjett
Kap./ post

Betegnelse

0017/50

Refusjon til Norsk
Polarinstitutt

Fullmakt i 2021 til å
belaste inntil (i 1000
kr)
3 811

Det vil komme eget brev av rapporteringen på disse midlene.
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Utgifter under kap. 118, Utenrikspolitiske satsinger, nordområdetiltak mv. Post 21:
Når det gjelder prosjektsamarbeid under Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og
Barentssamarbeidet, samt prosjektsamarbeid under Arktisk råd, er beløp ikke fastsatt.
Nærmere omtale om beløp og bruk av midlene vil komme i eget brev.

Delegering av budsjettmessige fullmakter
Norsk Polarinstitutt delegeres myndighet til å benytte unntaksbestemmelsene i
bevilgningsreglementet. Dette gjelder:
a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr,
b. overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter,
c. overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel,
d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de
fem påfølgende budsjetterminer
R-110 3 ble endret 19. desember 2019. Som en prøveordning har Stortinget 13.
desember 2019 samtykket i at innsparingsperioden økes til fem år, jf. vedtatte
romertallsfullmakt «Kongen kan gi bestemmelser om forlenget prøveordning for
budsjettårene 2020 - 2022 med adgang til å overskride driftsbevilgninger med inntil fem
prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de følgende fem
budsjettår.»
e. inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret til ordinær drift,
i tråd med vilkårene som fremkommer under punkt 2.3 i rundskriv 110 fra
Finansdepartementet.

Fellesføringer
Norsk Polarinstitutt skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Norsk Polarinstitutt skal i årsrapporten redegjøre for
hvordan rekrutteringsarbeidet er innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp
mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Norsk Polarinstitutt hatt
nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal en rapportere i årsrapporten tallet
på de med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og
midlertidige stillinger totalt. Norsk Polarinstitutt skal rapportere i samsvar med veiledningen.
Det vises til rundskriv H-6/19, samt rapporteringsveilederen
Alle KLDs underliggende virksomheter har oppgaver som bidrar til at vi når
bærekraftsmålene nasjonalt og/eller globalt. I årsrapporten for 2021 skal koblingene mellom
virksomhetens oppgaver og aktuelle bærekraftsmål synliggjøres. Vi ber om at dette
beskrives separat i eget avsnitt/kapittel.

3

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_110_2020.pdf
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Det vises til informasjon om bærekraftsmålene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/fnsbarekraftsmal/id2590133/
Det er et krav at større direktorater og etater har minimum én lærling. I tillegg anmodes
underliggende virksomheter til å vurdere muligheten for å tilrettelegge for enda flere
læreplasser og vurdere godkjenning i flere nye lærefag.

Rapportering
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig/2. tertials rapport og endelig
årsrapport, som viser status pr 31. august og 31. desember. Rapportene skal foreligge minst
to uker før etatsstyringsmøtene.
Vi minner om at virksomhetene må ha et system slik at budsjetteringen og
regnskapsføringen internt kan fordeles på de ulike virkemiddel- og resultatområdene.

Annen rapportering
Departementet viser særlig til følgende rundskriv:
•

•

Rundskriv 115: Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.
Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet,
jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.
Fast årlig rundskriv R-8 fra FIN (til KLD) medio november avstedkommer egen
bestillling fra fagavdelingene til etatene om leveranser i f.m. årsavslutningen av
statsregnskapet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven
Vi ber om at rapporteringen beskrevet i dette punktet legges ved årsrapporten i vedlegg
Likestillings- og diskrimineringsloven § 24 pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet.
Arbeidsgivere i offentlige virksomheter (med flere enn 50 ansatte), herunder departementene
og departementenes underliggende virksomheter, er forpliktet til å følge en obligatorisk
arbeidsmetode i fire trinn:
a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
herunder kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig
deltidsarbeid,
b) analysere årsakene til identifiserte risikoer,
c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og
mangfold i virksomheten, og
d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.
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Vi ber om at det i årsrapporten (vedlegg) rapporteres for:
Hvor mange prosent kvinner det er i virksomheten totalt, i toppledelsen, i mellomledelsen
(seksjons-/enhetsledere), blant høyere lønnede rådgivere (seniorrådgivere, spesialrågivere,
fagdirektører o.l.), blant saksbehandlere (rådgivere, førstekonsulenter o.l.) og kontorstillinger
(konsulent, sekretær o.l.).
Vi ber om at det i årsrapporten (vedlegg) rapporteres for:
Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner totalt i virksomheten, i toppledelsen, i
mellomledelsen, blant høyere lønnede rådgivere, blant saksbehandlere og kontorstillinger.
Hvis f.eks. kvinner har høyest gjennomsnittlig månedslønn i en stillingskategori føres dette
opp som 100 % og menns gjennomsnittlige lønn i prosent av kvinnenes lønn (eks: hvis
kvinnelige rådgivere tjener 50.000 i gjennomsnitt og menn 40.000 føres det slik: Kvinner
100% menn 80%).
Kartlegging av deltid skal rapporteres ved at prosenttallet for kvinner og prosenttallet for
menn oppgis (eks: Hvis det er 100 menn i virksomheten og 2 av disse jobber deltid,
rapporteres 2% og tilsvarende for kvinner). Det samme gjøres for kartleggingen av
midlertidig ansatte.
Årlig legemeldt sykefravær skal rapporteres i prosent for kvinner og menn.
Årlig kjønnsfordeling i andel foreldrepermisjon skal oppgis i prosent av totalt antall
foreldrepermisjoner (eks: Hvis det i løpet av året var 10 foreldrepermisjoner og 4 av disse ble
tatt ut av menn, rapporteres 40% menn og 60% kvinner).
Vesentligheter og funn i kartleggingstallene skal vurderes i en tekstlig fremstilling. Det skal
samtidig også rapporteres hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Hva gjør
virksomheten for å redusere diskriminering og fremme likestilling (handlingsplaner, tema i
ledermøter, seminarer o.l.).

Likestillingsmessige konsekvenser av Covid-19-pandemien
Vi ber om at rapporteringen beskrevet i dette punktet legges ved årsrapporten i vedlegg
Regjeringen har besluttet at departementene og underliggende etater skal redegjøre spesifikt
for hvordan Covid-19 og iverksatte tiltak har påvirket likestillingssituasjonen innenfor egen
sektor. Vi ber om at virksomheten redegjør for dette i årsrapporten.
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Andre nøkkeltall
Det skal i årsrapporten i tillegg rapporteres for følgende nøkkeltall 4. Nøkkeltallene kan inngå i
årsrapportens kapitel II
Bruttobudsjetterte virksomheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antall ansatte
Antall avtalte årsverk
Antall utførte årsverk
Samlet tildeling post 01-99
Utnyttelsesgrad post 01-99
Driftsutgifter/driftskostnader
Lønnsandel av driftsutgifter/lønnsandel av driftskostnader
Lønnsutgifter eller lønnskostnader pr årsverk

Frister for rapportering i 2021
•
•
•
•
•
•

Endelig årsregnskap for 2020, frist 6. februar 2021
Endelig årsrapport for 2020, frist 15. mars 2021
Avviksrapportering pr 30. april 2021, frist 15. mai 2021
Antall ansatte og avtalte årsverk pr 1. mai, frist 15. mai 2021
Foreløpig årsrapport/2. tertialsrapport pr 31. august, frist 14. september 2021
Tildelinger og belastningsfullmakter på andre kapitler enn etatens eget driftskapittel
pr. 15.11, frist 20. november 2021

•
•
•

Endelig årsregnskap for 2021, frist 5. februar 2022
Endelig årsrapport for 2021, frist 15. mars 2022
Tildelinger og belastningsfullmakter på andre kapitler enn etatens eget driftskapittel
pr. 31.12, frist 1. februar 2022.

Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettside (jf. Bestemmelser
om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3).Tildelingsbrevet, inkludert signert
oversendelsesbrev, skal publiseres på virksomhetens nettside innen en uke etter at det er
mottatt. Årsrapport skal publiseres innen 1. mai 2021.
Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal også publiseres på virksomhetens nettside innen
1. mai 2021 eller så snart den foreligger etter den dato.

4

For definisjon av nøkkeltallene, se https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/%C3%85rsrapport/Veiledningsnotattil-arsrapporten.pdf
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Møteplan
Møtedato
I mars i Tromsø
I oktober i Oslo

Møtetype
Etatsstyringsmøte 1/2021
Etatslederkonferanse 1/2021
Etatsstyringsmøte 2/2021

Oversikt over etatens koordineringsansvar
Miljødirektoratet:
• Sammenstilling av etatenes innspill til Sysselmannen på Svalbard
• Miljøovervåking/miljødata/miljørapportering, herunder standardisering av miljødata,
kvalitetssikring av miljødata, samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå og
samarbeidsavtale med EEA
• Miljøstatus
Riksantikvaren:
• Fotoarkiv
Norsk Polarinstitutt:
• Miljøovervåkingen (MOSJ) på Svalbard eller Jan Mayen
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