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miljø
1. Innledning
I dette tildelingsbrevet gir Samferdselsdepartementet styringssignaler og budsjettvedtak for
Senter for oljevern og marint miljø i 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) for
Samferdselsdepartementet og Innst. 13 S (2018–2019), samt prioriterte tiltak i 2019. I tillegg
til føringer som gis i tildelingsbrevet, gjelder Instruks for Senter for oljevern og marint miljø
og Instruks om økonomistyring for Senter for oljevern og marint miljø.
Videre er det på Klima- og miljødepartementets budsjett for 2019 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 (2018–2019) for Klima- og miljødepartementet og Innst. 9 S (2018–2019).
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til krav og føringer knyttet til anvendelsen av
disse midlene i supplerende tildelingsbrev.

2. Overordnet mål
Det overordnede målet for Senter for oljevern og marint miljø er å jobbe for høy bevissthet og
kunnskap om oljevern og marin forsøpling med sikte på å bidra i arbeidet for et rent hav.
Regjeringens hovedmål 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.
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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 2019
I det følgende omtales hovedmål, delmål og resultatmål 2019 for Senter for miljøvern og
marint miljø. Hovedmålene er langsiktige, og konkretisert gjennom et sett av delmål. Til hvert
av delmålene er det resultatmål som gjelder for 2019. Etaten skal i rapporteringen til
departementet få fram hvordan resultatmålene er fulgt opp.
Senteret skal legge vekt på god balanse mellom aktiviteter og kompetanse knyttet til hhv.
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
1. Samle, sammenstille, og
tilgjengeliggjøre erfaringsbasert og
vitenskapelig kunnskap innen oljevern
og opprydding av marin forsøpling og
forebygging av marin forsøpling med
særlig vekt på sjøbaserte kilder.

2. Samle og tilgjengeliggjøre informasjon
om oppryddet marin forsøpling og
behovet for opprydning.
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Resultatmål 2019
1.1 Etablere søkbar nettportal med
− vitenskapelig og erfaringsbasert
kunnskap om oljevern
− vitenskapelig og erfaringsbasert
kunnskap om opprydding av
marin forsøpling, og om
forebygging av marin forsøpling
med særlig vekt på sjøbaserte
kilder
1.2 Bidrag på konferanser/arrangementer
og arrangering av egne
konferanser/arrangementer.
1.3 Tiltak for formidling av slik informasjon.
2.1 Etablere, i samarbeid med Hold Norge
Rent, en enhetlig samlet nasjonal.
ryddeportal for rapportering og informasjon
om ryddet marin forsøpling og områder med
særlig behov for rydding.
2.2 Kanalisere andre tilsvarende initiativ
over i en samlet nasjonal ordning og gjøre
denne kjent for aktuelle aktører, herunder
også andre finansielle bidragsytere.
2.3 Nettportalen er åpen og dataene har et
format som så langt mulig kan brukes under
internasjonal rapportering.

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.

3.1 Innhente og systematisere kunnskap om
metoder og erfaring med forebygging av
marin forsøpling særlig fra sjøbaserte kilder
og lagt denne på nettportalen, jf. 1.1.
3.2 Tiltak for formidling av kunnskap om
metoder for og erfaring med forebygging av
marin forsøpling, med særlig vekt på
sjøbaserte kilder.
4.1 Identifiserte kunnskapshull.
4.2. Igangsatte forsknings- og
utviklingsprosjekter som senteret har vært
pådriver for.
4.3 Oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Prioriteringer i 2019 knyttet til hovedmål 1

•

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

•

Etablere 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.

•

Utarbeide 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.

•

Følge opp departementets bestilling om senterets internasjonale rolle i brev datert 24.
april 2018, herunder vurdere muligheten for å arrangere en førkonferanse knyttet til
Our Ocean-konferansen høsten 2019.

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
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Resultatmål 2019

5. Etablere test- og øvelsesfasiliteter for
testing av oljevernteknologi.

5.1 Ferdigstille utredning i samarbeid med
Kystverket innen 1. april.
5.2 Følge opp videre føringer fra
Samferdselsdepartementet om etablering
av testfasiliteter.
6. Bidra til utvikling og bruk av
6.1 Utvikling av slik ny teknologi innen
kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi oljevern.
innen oljevern.
7. Bidra til utvikling og bruk av
7.1 Utvikling og bruk av slik teknologi for
kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi opprydding av marin forsøpling.
for opprydding av marin forsøpling.
8. Legge til rette for at kostnadseffektive og 8.1 Spre informasjon om kostnadseffektive
miljøvennlige metoder og teknologi på
og miljøvennlige metoder og teknologi.
området tas i bruk av relevante aktører.

Prioriteringer i 2019 knyttet til hovedmål 2
• Utrede etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi, slik sluttrapporten for
utredningen av senteret anbefaler.
• Med utgangspunkt i oppdraget som fremkommer i første kulepunkt, utrede muligheter
og tidsplan for en etablering av Senter for oljevern og marint miljø i Fiskebøl.

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

10. Identifisere og være en pådriver for å
realisere mulige synergier mellom
håndtering av oljevern og opprydding av
marin forsøpling
11. Delta i nasjonalt samarbeid

12. Støtte opp om og bidra til ryddetiltak i
regionen og nasjonalt
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Resultatmål 2019
9.1 Identifisere områder som har behov
for styrket samhandling.
9.2 Delta på, gi innspill til og arrangere
konferanser og etablere andre arenaer
for økt samhandling.
9.3 Tilby å tilrettelegge og koordinere
tverrfaglige prosjekter og arbeid.
10.1 Identifisere synergier innen
teknologi, metoder, organisering.

11.1 Delta i Miljødirektoratets
samarbeidsarena for opprydding av
marin forsøpling, og andre aktuelle
arenaer.
12.1 Legge fram forslag til hvordan
senteret kan bidra konkret i opprydding,
herunder vurdere støtte som
organisering, veiledning, utstyrspark,
kampanjer.

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

13.1 Konkrete tiltak som er støttet eller
gjennomført.

Prioriteringer i 2019 knyttet til hovedmål 3
• Identifisere mulige synergier mellom metoder for opprydding av oljeutslipp og marin
forsøpling.

•

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

•

Etablere og opprettholde kontakt med aktuelle fora/arenaer nasjonalt og internasjonalt
innen marin forsøpling der det er relevant for senterets oppgaver, og etter samråd med
ansvarlige myndigheter.

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
Resultatmål 2019
14. Bli kjent som pålitelig profesjonell
kunnskapsformidler internasjonalt innen
feltet.

14.1 Gjøre relevant informasjon
tilgjengelig på engelsk.

15. Være aktiv deltaker i Global Partnership on
15.1 Igangsette prosjekt i GPML.
Marine Litter (GPML) og andre relevante
internasjonale fora, og spre kompetanse der.
16. Markere seg som regionalt
16.1 Gjennomføre førkonferanse.
kompetansesenter innen feltet gjennom
førkonferanse til Our Oceans.

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
motiverte medarbeidere med høy relevant
faglig kompetanse, forvaltningskompetanse
og rolleforståelse.

Prioriteringer i 2019 knyttet til hovedmål 5
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Resultatmål 2019
17.1 Utarbeide kompetanseplan.
17.2 Utarbeide plan for arbeid med
arbeidsmiljø.
17.3 Utarbeide rekrutteringsstrategi.

Senteret skal inneha nødvendig kompetanse og de nødvendige systemer for å sikre en
forsvarlig drift i tråd med Instruks for Senter for oljevern og marint miljø. Senteret skal
videreføre dialog med relevante fagmyndigheter, herunder Fiskeridirektoratet, Kystverket,
Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Fylkesmannen.

4. Budsjettildeling og fullmakter
Stortinget vedtok 14. desember 2018 Samferdselsdepartementets budsjett for 2019, jf. Prop. 1
S (2018–2019) og Innst. 13 S (2018–2019). Senteret vil også i 2019 få tildelt midler til
arbeidet mot marin forsøpling fra Klima- og miljødepartementet over statsbudsjettet kap.
1400, post 21, jf. omtale i Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 9 S (2018–2019).
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til krav og føringer knyttet til anvendelsen av
disse midlene i supplerende tildelingsbrev.
4.1 Bevilgninger til Senter for oljevern og marint miljø for 2019

Disse bevilgningene ble vedtatt:
Kap. 1362 Senter for oljevern og marint miljø
Post
Benevnelse
50
Tilskudd
Sum kap. 1362

kr
27 300 000
27 300 000

5. Rapportering og resultatoppfølging
5.1 Generelt

Kravene til rapportering for Senter for oljevern og marint miljø omfatter årsrapport og
tertialrapporter. Senteret skal også på eget initiativ eller på forespørsel fra Samferdselsdepartementet, informere om vesentlige avvik fra tildelingsbrevet og om viktige saker som
berører virksomhetens ansvarsområde straks virksomheten får kjennskap til dette. Dette vil i
oppstartsåret blant annet kunne gjelde vesentlige avvik fra planene knyttet til sentrale
prosesser i etableringen av senteret. Videre skal virksomheten foreslå mulige korrigerende
tiltak. Summen av disse rapporteringene og behandlingen av disse på etatsstyringsmøtene skal
bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging.
5.2 Årsrapport

Senter for oljevern og marint miljø skal årlig utarbeide en årsrapport til
Samferdselsdepartementet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter fastsatt
standard, jf. DFØs Veiledningsnotat – Årsrapport for statlige virksomheter (vedlagt).
Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av Senter for oljevern
og marint miljø sine gjennomførte aktiviteter og resultater i 2019. Den skal gi et grunnlag for
å vurdere om ressursene senteret har hatt til rådighet har blitt brukt etter forutsetningene. Vi
viser til vedlegget for nærmere redegjørelse av rapporteringskravene i årsrapporten.
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Årsrapport med regnskap for 2019 skal sendes Samferdselsdepartement senest 15. mars 2020.
Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i
styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere
årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.

5.3 Tertialrapporter

Senteret skal senest 11. juni 2019 og 10. oktober 2019 sende kortfattede tertialrapporter til
departementet. Rapportene skal inneholde:
• kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
• oppfølging av aktiviteter og krav som er beskrevet i dette tildelingsbrevet
• prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret
5.4 Rapportering til statsregnskapet

Senteret skal månedlig og ved årets slutt rapportere regnskapsopplysninger til statsregnskapet
innen de frister som Finansdepartementet fastsetter. Vi viser i den forbindelse til vårt brev
med vedlegg av 30. november 2018 om rapportering til statsregnskapet 2019.
For rapportering til statsregnskapet 2018 og statsbudsjettet 2010 viser vi til vårt brev med
vedlegg av 10. desember 2018 om årsavslutning for statsregnskapet 2018 og arbeidet med
statsbudsjettet 2020.
Det skal rapporteres særskilt på bruken av midlene som er tilført fra Klima- og
miljødepartementet.
Virksomheten er ansvarlig for å dokumentere sin rapportering til statsregnskapet.
Rapportering til statsregnskapet (bevilgnings- og kapitalregnskapet), skal være i samsvar med
bestemmelsene om økonomistyring i staten, kap. 4, og unntaket som er beskrevet i kap.
3.3.3.2 og rundskriv fra Finansdepartementet.

6. Plan for etatsstyringsmøtene mv.
Måned
Februar

Aktivitet
- Etatsstyringsmøte

Dato
7. februar

Juni

-

11. juni
Siste halvdel av juni
10. oktober
Oktober/november

Oktober

7. Avslutning
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Tertialrapport 1 til departementet
Etatsstyringsmøte
Tertialrapport 2 til departementet
Etatsstyringsmøte

Bevilgningen på kap. 1362, post 50, jf. pkt. 5.1 stilles til disposisjon for Senter for oljevern og
marint miljø i 2018. Midlene vil bli overført 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 (2018–
2019) og Innst. 13 S (2018-2019), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, i
dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen

Ottar Ostnes (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anita Christoffersen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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