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Statsbudsjettet 2020 - tildelingsbrev for Senter for oljevern og marint
miljø
1. Innledning
Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet og
Innst. 13 S (2019–2020) som ble behandlet av Stortinget 11. desember 2019. I dette
tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Samferdselsdepartementets
styringssignaler for Senter for oljevern og marint miljø i 2020.
Styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og Senter for oljevern og marint miljø er
forankret i Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, instruksen til Senter for oljevern og
marint miljø samt reglement for og bestemmelser om økonomistyring i staten.
Videre er det på Klima- og miljødepartementets budsjett for 2020 satt av midler til Senter for
oljevern og marint miljø til arbeidet mot marin forsøpling over statsbudsjettet kap. 1400, post
21, jf. Prop. 1 S (2019–2020) for Klima- og miljødepartementet og Innst. 9 S (2019–2020)
som ble behandlet av Stortinget 11. desember 2019. Klima- og miljødepartementet og
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til krav og føringer knyttet til anvendelsen av
disse midlene.
Det skal etableres testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl som en del av Senter for
oljevern og marint miljø. Senter for oljevern og marint miljø vil få et oppdrag om å igangsette
et forprosjekt i samarbeid med Kystverket. I 2020 skal det videre arbeidet med dette
prioriteres.

2. Overordnet mål
Det overordnede målet som Senter for oljevern og marint miljø skal jobbe for, er:

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Kyst- og
miljøavdelingen

Saksbehandler
Kari Christensen
Nordby
22 24 28 15

Høy bevissthet og kunnskap om oljevern og marin forsøpling for å bidra i arbeidet for et rent
hav.
Hovedmålet for nasjonal beredskap mot akutt forurensning er å forhindre og begrense
miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning. Regjeringen vil oppnå
dette ved å legge til rette for en god og effektiv beredskap. Regjeringens arbeid og
prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet Meld St. 35 (2015–2016) På rett kurs Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert av
regjeringen. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet
plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær
økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.
Senter for oljevern og marint miljø er etablert som et virkemiddel for å bidra til å følge opp
disse områdene, og dette vil være rammen for virksomhetens arbeid.

3. Mål, styringsparametere og prioriteringer for 2020
I det følgende omtales hovedmål, delmål og resultatmål 2020 for Senter for miljøvern og
marint miljø. Hovedmålene er langsiktige, og konkretisert gjennom et sett av delmål. Til hvert
av delmålene er det satt resultatmål for 2020.
Senteret skal legge vekt på god balanse mellom oljevern og marin forsøpling.
3.1 Hovedmål 1 – Kunnskap om oljevern og marin forsøpling
Sørge for å ha og formidle en oppdatert og systematisk oversikt over kunnskap om oljevern
og marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.
Delmål

Resultatmål 2020
1.1.1 1.1 Videreutvikle søkbar nettportal med
1. Samle, sammenstille og tilgjengeliggjøre
- vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap
erfaringsbasert og vitenskapelig
om oljevern
kunnskap innen oljevern og opprydding
- vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap
av marin forsøpling og forebygging av
om
opprydding av marin forsøpling, og om
marin forsøpling, med særlig vekt på
forebygging av marin forsøpling med særlig
sjøbaserte kilder.
vekt på sjøbaserte kilder
1.2 Fremme bruk av kunnskapsportal hos
relevante brukergrupper.
1.3 Gjennomføre tiltak for formidling av slik
kunnskap.
2. Samle og tilgjengeliggjøre informasjon
2.1 Ferdigstille og videreutvikle en godt
om oppryddet marin forsøpling og
fungerende samlet nasjonal ryddeportal for
behovet for opprydning.
rapportering og informasjon om ryddet
marin forsøpling og områder med særlig
behov for rydding.
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3. Gjøre tilgjengelig kunnskap om metoder
for og erfaring med forebygging av
marin forsøpling, særlig fra sjøbaserte
kilder.

4. Identifisere og være pådriver for tetting
av kunnskapshull innen oljevern,
opprydding av marin forsøpling og
forebygging av marin forsøpling med
særlig vekt på sjøbaserte kilder.

2.2 Kanalisere andre tilsvarende initiativ
over i den nasjonale ryddeportalens
kartløsning.
2.3 Fremme bruk av nasjonal ryddeportal
hos brukergrupper.
3.1 Innhente og systematisere kunnskap
om metoder og erfaring med forebygging av
marin forsøpling særlig fra sjøbaserte kilder
og legge på nettportalen, jf. 1.1.
3.2 Gjennomføre tiltak for formidling av slik
kunnskap.
4.1 Legge frem oversikt til departementene
over kunnskapsbehov.
4.2. Være pådriver for forsknings- og
utviklingsprosjekter som dekker slike
kunnskapsbehov.
4.3 Legge frem forslag til departementene
om hvordan Senter for oljevern og marint
miljø kan bidra til kunnskap om forebygging
av marin forsøpling fra transportsektoren, i
dialog med transportetatene.

Prioriteringer i 2020 knyttet til hovedmål 1



Videreutvikle en kunnskapsportal med best tilgjengelig vitenskapelig og
erfaringsbasert kunnskap og metoder om håndtering av oljeutslipp, nasjonalt og
internasjonalt.



Videreutvikle en kunnskapsportal med best tilgjengelig vitenskapelig og
erfaringsbasert kunnskap om metoder for opprydding av marin forsøpling, nasjonalt
og internasjonalt. Databasen skal innrettes slik at den etter hvert skal kunne omfatte
kunnskap om metoder for og erfaring med forebygging av marin forsøpling, særlig fra
sjøbaserte kilder.



Ferdigstille og videreutvikle en systematisk oversikt over oppsamlede mengder marint
avfall, herunder utarbeide kart og database for opprydding som er gjennomført og
områder som trenger å bli ryddet. Oversikten skal ta utgangspunkt i eksisterende
systemer.



Identifisere områder innen oljevernberedskapen der det ikke er gjort relevante studier
eller finnes tilstrekkelig kunnskap, og være pådriver for at det iverksettes studier på
disse områdene.
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3.2 Hovedmål 2 – Teknologi for opprydding etter oljeutslipp og marin forsøpling
Være en pådriver for utvikling av kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi for opprydding
etter oljeutslipp og marin forsøpling, og legge til rette for at relevante aktører tar disse i bruk.
Delmål
5. Etablere test- og øvelsesfasiliteter for
testing av oljevernteknologi.

Resultatmål 2020
5.1 Følge opp videre føringer fra
Samferdselsdepartementet om etablering
av testfasiliteter for oljevernteknologi i
Fiskebøl.
6. Bidra til utvikling og bruk av
6.1 Bidra til utvikling og bruk av ny
kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi teknologi, metoder og tiltak innen oljevern.
innen oljevern.
6.2 Utredning av standarder for testing av
oljevernteknologi.
7. Bidra til utvikling og bruk av
7.1 Bidra til utvikling og bruk av
kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi, kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi,
metoder og tiltak for opprydding av marin metoder og tiltak for opprydding av marin
forsøpling.
forsøpling.
8. Legge til rette for at kostnadseffektive og
8.1 Spre informasjon om
miljøvennlige metoder og teknologi på
kostnadseffektive og miljøvennlige
området tas i bruk av relevante aktører.
metoder og teknologi.

Prioriteringer i 2020 knyttet til hovedmål 2
Det skal etableres testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl som en del av Senter for
oljevern og marint miljø. Senter for oljevern og marint miljø vil få et oppdrag om å igangsette
et forprosjekt i samarbeid med Kystverket. Departementet kommer tilbake til dette i egen
bestilling.

3.3 Hovedmål 3 – Innsats mot marin forsøpling og for oljevern og økt samhandling
Senteret skal, i samarbeid med relevante fagmyndigheter, bidra til styrket innsats mot marin
forsøpling og for oljevern gjennom koordinering og økt samhandling med relevante aktører
og gjennom realisering av mulige synergier mellom områdene.
Delmål
9. Bidra til merverdi og effektivitet i innsatsen
gjennom økt samhandling
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Resultatmål 2020
9.1 Delta på, arrangere og medvirke til
etablering av konferanser, tverrfaglige
prosjekter og andre arenaer for
samhandling.
9.2 Etablere et tverrsektorielt forum for
forskning og utvikling innen oljevern.
9.3 Legge frem forslag om organisering
og effektivisering av oppryddingsarbeid i
Norge.

10. Identifisere og være en pådriver for å
realisere mulige synergier mellom oljevern
og opprydding av marin forsøpling

11. Delta i nasjonalt samarbeid

12. Støtte opp om og bidra til ryddetiltak i
regionen og nasjonalt

13. Bistå etter behov med for eksempel
dataverktøy, analyser, veiledning og ev.
utstyr

10.1 Identifisere og legge frem oversikt
over synergier mellom oljevern og
opprydding av marin forsøpling.
10.2 Synliggjøre og bidra til å realisere
synergier mellom oljevern og opprydding
av marin forsøpling.
11.1 Bidra til samordning av nasjonale
aktører som jobber med opprydding av
marin forsøpling og forebygging, med
særlig vekt på sjøbaserte kilder.
11.2 Videreføre dialog med relevante
fagmyndigheter, herunder
Fiskeridirektoratet, Kystverket,
Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og
Fylkesmannen.
12.1 Tilby faglig støtte til innsats mot
marin forsøpling.
12.2 Innen utgangen av 1. tertial legge
fram forslag til departementene til
hvordan senteret kan bidra konkret i
opprydding.
13.1 Konkrete tiltak som er støttet eller
gjennomført.

Prioriteringer i 2020 knyttet til hovedmål 3
 Identifisere, synliggjøre og realisere synergier mellom metoder for opprydding av
oljeutslipp og marin forsøpling.



Fungere som en arena og legge til rette for samhandling innenfor området marin
forsøpling og oljevern, der det kan holdes kurs/seminarer og utarbeides veiledere.

3.4 Hovedmål 4 - Ledende kompetansesenter innen oljevern og marin forsøpling
Senter for oljevern og marint miljø skal være et internasjonalt ledende kompetansesenter
innen oljevern og marin forsøpling.
Delmål
14. Bli kjent som pålitelig profesjonell
kunnskapsformidler internasjonalt innen
feltet.
15. Delta i Global Partnership on Marine Litter
(GPML) og andre relevante internasjonale
fora, og spre kompetanse der.
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Resultatmål 2020
14.1 Tilrettelegge kunnskapsportalen
for internasjonale aktører.
15.1 Gjennomføre aktivitet i GPML.

16. Markere seg som kompetansesenter innenfor 16.1 Delta som kompetansesenter
sine områder i havrelaterte prosesser.
innenfor sine områder i
kunnskapsarbeidet rettet mot
Havpanelet og andre relevante
havarenaer.

3.5 Hovedmål 5 - Høy faglig kompetanse
Senter for oljevern og marint miljø skal være en effektiv og målrettet organisasjon med høy
faglig kompetanse.
Delmål
17. Senter for oljevern og marint miljø skal ha
medarbeidere med høy relevant faglig
kompetanse, forvaltningskompetanse og
rolleforståelse.

Resultatmål 2020
17.1 Utvikle god rolleforståelse og
forvaltningskompetanse i
organisasjonen.
17.2 Videreutvikle virksomheten med
sikte på god balanse mellom oljevern
og marin forsøpling.

4. Andre føringer og krav
Senter for oljevern og marint miljø skal ivareta og dokumentere egen informasjons- og IKTsikkerhet. I arbeidet med informasjons- og IKT-sikkerhet på egne ansvarsområder skal de
prioriterte områdene i "Nasjonal strategi for digital sikkerhet" fra 2019 legges til grunn.

5. Styring og kontroll i virksomheten
5.1 Risikovurderinger

Senter for oljevern og marint miljøs risikovurderinger er en viktig del av styringsdialogen
med departementet. Den overordnede risikovurderingen skal legge hovedvekt på å identifisere
risikoer innenfor mål og prioriteringer i tildelingsbrevet. I tillegg ber vi om en særskilt
vurdering av følgende områder:
-

Gjennomføring av budsjettet
Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk
At etaten driver i samsvar med lover og regler.

5.2 Effektivisering

Senter for oljevern og marint miljø må sikre at ressursene brukes effektivt.
5.3 Oppdatering av økonomiregelverket

Oppdaterte bestemmelser om økonomistyring i staten trer i kraft 1. januar 2020.
Samferdselsdepartementet vil gå igjennom instruksene fastsatt for den enkelte etat (etatens
instruks og økonomiinstruksen) og vurdere å slå de sammen, jf. vårt brev av 18. oktober 2019.
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Utkast til instruks vil bli forelagt etaten. Senter for oljevern og marint miljø må oppdatere
internt regelverk innen 30. juni 2020. Det skal rapporteres på status i 2. tertialrapport.
5.4 Lærlinger

Regjeringen er opptatt av å øke antall lærlinger. Det er et krav om at alle statlige virksomheter
skal knytte til seg minst en lærling. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har
forutsetning for å fylle planene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle
kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Vi ber Senter for oljevern og marint
miljø i årsrapporten for 2020 redegjøre for etatens oppfølging. For øvrig viser vi til vedlagte
kopi av Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016.
5.5 Fellesføring om inkluderingsdugnaden

Senter for oljevern og marint miljø skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå
målene i regjeringens inkluderingsdugnad, samt gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å
føre etaten nærmere målet. Senter for oljevern og marint miljø 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 Senter for oljevern og
marint miljø foretatt nytilsettinger i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal det meldes i
årsrapporten antall med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsettinger i
faste og midlertidige stillinger totalt. Senter for oljevern og marint miljø skal rapportere i tråd
med veiledningen som publiseres høsten 2019.
Det vises til rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-6/19) med
utdypende forklaringer på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan resultatene skal
framstilles i årsrapporten.

6. Budsjettildeling og fullmakter
Stortinget vedtok 11. desember 2019 statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 1 S (2019–2020) og
Innst. 13 S (2019–2020). Videre er det på Klima- og miljødepartementets budsjett for 2020
satt av midler til Senter for oljevern og marint miljø til arbeidet mot marin forsøpling over
statsbudsjettet kap. 1400, post 21, jf. Prop. 1 S (2019–2020) for Klima- og miljødepartementet
og Innst. 9 S (2019–2020) som ble behandlet i Stortinget 11. desember 2019. Klima- og
miljødepartementet og Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til krav og føringer
knyttet til anvendelsen av disse midlene.
6.1 Bevilgninger til Senter for oljevern og marint miljø for 2020

For Senter for oljevern og marint miljø ble disse bevilgningene vedtatt:
Kap. 1362 Senter for oljevern og marint miljø
Post
Benevnelse
50
Tilskudd
Sum kap. 1362
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kr
27 300 000
27 300 000

7. Rapportering
7.1 Generelt

Det vises til instruks for økonomistyring for Senter for oljevern og marint miljø, der det er satt
krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret. Kravene til rapportering for Senter
for oljevern og marint miljø omfatter årsrapport og tertialrapporter (nærmere beskrevet
nedenfor). Der det fremgår av resultatmål at Senter for miljøvern og marint miljø skal legge
frem forslag, skal forslagene være en del av rapporteringen.
Det skal i tertialrapporter og årsrapport rapporteres særskilt på bruken av midlene som er
tilført fra Klima- og miljødepartementet, til både Klima- og miljødepartementet og
Samferdselsdepartementet.
7.2 Årsrapport med årsregnskap

Senter for oljevern og marint miljø skal sende departement årsrapporten for 2020 innen 15.
mars 2021. Årsrapporten skal følge kravene i Bestemmelsene om økonomistyring i staten,
pkt. 1.6.1, 2.3.3 og 3.4, Finansdepartementets rundskriv R-115 samt maler for årsrapport og
årsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring. Rapporteringen i årsrapporten følger av
bestemmelsene og av R-115 samt av de krav og føringer som er omtalt i dette tildelingsbrevet.
Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av utviklingen under hvert av
hovedmålene.
Årsrapporten skal publiseres senest 1. mai 2021, eller så snart rapporten er behandlet i
styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere
årsrapporten før den har vært behandlet i styringsdialogen.
7.3 Tertialrapporter

Senteret skal innen 1. juni 2020 og 1. oktober 2020 sende kortfattede tertialrapporter til
departementet. Rapportene skal inneholde:




vesentlige avvik på prioriteringene i tildelingsbrevet og kort status for hvert hovedmål,
delmål og resultatmål
en overordnet omtale av risikovurderinger
akkumulert forbruk pr. tertial og prognose for bruken av bevilgningene for hele
budsjettåret.

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.
Måned
Februar

Aktivitet
- Etatsstyringsmøte

Dato
4. februar

Juni

-

Tertialrapport 1 til departementet
Etatsstyringsmøte

Oktober

-

Tertialrapport 2 til departementet
Etatsstyringsmøte

1.juni
Juni (tidspunkt for møte avtales
nærmere)
1.oktober
Oktober (tidspunkt for møte
avtales nærmere)
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9. Avslutning
Bevilgningen på kap. 1362, post 50, jf. pkt. 6.1 vil bli overført til Senter for oljevern og
marint miljø i fire rater med utbetalinger av 25 pst. av bevilgningen i hhv. januar, april, juli og
oktober.
Bevilgningen skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2019–
2020) og Innst. 13 S (2019–2020), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, i
dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.
Med hilsen

Ottar Ostnes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
Kopi: Riksrevisjonen
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Anita Christoffersen
avdelingsdirektør

