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Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 2 – overføring av 
ansvar, oppgaver og personell fra Senter for oljevern og marint miljø til 
Kystverket 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for statsbudsjettet 2021 datert 22. 
desember 2020. Dette brevet supplerer tildelingsbrevet og gjelder endringer knyttet til 
overføring av ansvar, oppgaver og personell fra Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) 
til Kystverket. 
 
Regjeringen har besluttet at formålet med SOMM skal endres, slik at det blir et nasjonalt 
senter dedikert til arbeid med marin forsøpling, og at senteret underlegges Klima- og 
miljødepartementet. SOMM sitt ansvar for oljevern og de ressursene SOMM har avsatt til 
disse oppgavene, skal overføres til Kystverket. Videre har regjeringen besluttet at Kystverket 
skal få i oppdrag å videreføre arbeidet med etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi 
på Fiskebøl. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2022 med unntak av arbeidet med 
testfasiliteter på Fiskebøl som overføres fra dags dato. 
 
Overføring av ansvar, oppgaver, ressurser og personell 
En konsekvens av regjeringens beslutning er at SOMMs ansvar, oppgaver, ressurser og 
personell knyttet til oljevern skal overføres til Kystverket. Overføringen skal skje innenfor 
rammen av gjeldende lov og avtaleverk, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser" og Hovedavtalen i staten. Dette 
innebærer bl.a. at omstillingen skal legges opp slik at de ansattes og deres tillitsvalgtes rett til 
medbestemmelse blir ivaretatt på en god måte. De ansatte som skal overføres til Kystverket 
skal få arbeidssted i Kabelvåg, og skal i hovedsak fortsette å arbeide med oppgaver knyttet 
til oljevern som de har i SOMM. 
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Side 2 
 

Overføringen anses som en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven kap. 16, se 
nærmere i ovennevnte veileder, kap. 5.10. 
 
Vi ber om at Kystverket i samarbeid med SOMM utarbeider et omforent og felles innspill til 
gjennomføring av overføringen. Innspillet skal inneholde: 
 en oversikt over hvor mange årsverk SOMM bruker innenfor hvert av områdene oljevern 

og marin forsøpling  
 en oversikt over antall årsverk som foreslås overført til Kystverket, inkludert 

administrasjon og kommunikasjon 
 en oversikt over ev. IKT-systemer mv. som foreslås overført til Kystverket, og hvilke som 

blir igjen 
 en oversikt over hvilke budsjettmidler som lønn, overheadkostnader mv. som foreslås 

overført til Kystverket fra 2022 
 en oversikt for behovet for budsjettmidler i SOMM i 2022 
 en oversikt over budsjettmidler knyttet til videre planlegging av testfasiliteter på Fiskebøl 

som skal overføres inneværende år 
 en oversikt over ev. oppgaver som kan være aktuelle for samarbeid mellom SOMM og 

Kystverket etter overføringen. 
 

SOMM vil være ansvarlig for å sammenstille og oversende innspillet til 
Samferdselsdepartementet, og fristen er satt til utgangen av 20. mai 2021. Bestilling med 
tilsvarende innhold er sendt SOMM. 
 
Videre blir SOMM bedt om å utarbeide en oversikt over medarbeidernes kompetanse og 
arbeidsoppgaver innenfor hhv. oljevern og marin forsøpling, og vi ber Kystverket i samarbeid 
med SOMM utarbeide forslag til en gjennomføringsplan for overføring av oppgaver og 
personell. Denne planen bør inneholde en vurdering av om det er hensiktsmessig å overføre 
stillinger til Kystverket på et tidligere tidspunkt enn det formelle iverksettingstidspunktet. 
Også her vil SOMM være ansvarlig for å sammenstille innspillet og oversende det til 
departementet innen 28. mai 2021. 
 
I tillegg ber vi Kystverket om å 
 utarbeide en plan for mottak av oppgaver og personell fra SOMM 
 utarbeide en oversikt over innplassering av mottagende personell i Kystverkets 

organisasjon. 
 
Vi ber om at dette oversendes Samferdselsdepartementet innen 28. mai 2021. 
 
Videre ber vi om at Kystverket 
 legger til rette for å ta over arbeidsgiveransvaret og inngå nye arbeidskontrakter for 

personell som overføres fra SOMM 
 gir nødvendig introduksjon, opplæring og instruksjon til ansatte som blir overført 
 lager en plan for videre oppfølging av hver enkelt som blir overført. 
  



 

 

Side 3 
 

Departementet legger opp til at forslag om overføring av midler til videre planlegging av 
testfasiliteter på Fiskebøl i 2021 fra SOMM til Kystverket (25 mill. kr), fremmes i forbindelse 
med nysalderingen av budsjettet høsten 2021. Frem til dette legger vi til grunn at Kystverket 
dekker utgifter innenfor gjeldende budsjett.  
 
Videre prosess 
På bakgrunn av innspillene fra SOMM og Kystverket vil Samferdselsdepartementet, i 
samarbeid med Klima- og miljødepartementet, treffe en endelig beslutning om overføring av 
oppgaver og stillinger. Departementet tar sikte på å meddele denne beslutningen til 
Kystverket og SOMM innen 15. juni 2021, og vil følge opp saken i budsjettprosessen for 
2022-budsjettet.  
 
I tråd med Hovedavtalen i staten § 11 vil det bli inngått en omstillingsavtale mellom 
Samferdselsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner som regulerer hvordan 
medbestemmelsen for de ansatte skal gjennomføres.  
 
Dersom bestillingen eller andre deler av dette tildelingsbrevet er uklart ber vi Kystverket 
kontakte departementet for snarlig avklaring.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ottar Ostnes (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Petter Nedrås Falkung 
underdirektør 
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