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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014–2015) og Prop. 1 S (2014–

2015) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Norges geologiske undersøkelse 

(NGU) i 2015. 

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NGU i 2015. Brevet gir 

også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2015, 

men gir ikke en uttømmende oversikt over etatens oppgaver. Etatens myndighet, 

ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruks for styringen av NGU, fastsatt 

8.5.2014.  

 

2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE FORMÅL OG STRATEGIER 

Norge har betydelige mineralressurser, og regjeringen vil legge til rette for vekst i 

mineralnæringen. Satsing på kartlegging av mineraler, en effektiv og god 

mineralforvaltning og tilrettelegging for raskere planprosesser ved større 
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mineralprosjekter er viktige tiltak. 

 

Regjeringen vil videreføre kartleggingsarbeidet av mineralressurser for å legge til rette 

for økt leteaktivitet, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på mineralutvinning. 

Gode geologiske oversiktsdata er en forutsetning for å kunne påvise utvinnbare 

mineralressurser.  

 

3. FORMÅL OG PRIORITERINGER 2015 

3.1 Formål 

NGUs virksomhetsidé er sammenfattet i begrepet ”Geologi for samfunnet”.  

Formål 

 Øke kartleggingen av geologiske ressurser 

 Øke omfanget av tilgjengelig geologisk kunnskap til bruk i arealplanlegging og 

utbygging 

 Styrke kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser 

 Sørge for god forvaltning og brukertilpasning av geologisk kunnskap 

 Styrke kommunikasjon og formidling av geologisk kunnskap 

 

NGU skal fremskaffe og formidle kunnskap om Norges berggrunn, løsmasser, 

grunnvann og mineralressurser. NGU skal bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke 

samfunnets behov for geologisk basiskunnskap. NGU skal etablere og drifte nasjonale 

databaser som gir informasjon om Norges geologi og geologiske ressurser. NGU skal 

være et verktøy for å legge til rette for næringsutvikling. 

 

Styringsparametre og rapporteringskrav følger i vedlegg.  

3.2 Prioriteringer 2015 

NGU skal prioritere geologisk kartlegging og anvendt/tverrfaglig forskning (i norske 

land- og havområder), utvikling og vedlikehold av nasjonale databaser og effektiv 

formidling gjennom kart- og webtjenester som en integrert del av Norge Digitalt og 

INSPIRE-direktivet. 

 

NGU skal videreføre kartleggingen knyttet til mineralressurser i Sør- og Nord-Norge og 

videreføre skredfarekartleggingen som et oppdrag fra NVE. 

 

NGU skal videreføre Mareano-programmet i tråd med regjeringens prioriteringer og i 

samarbeid med Havforskningsinstituttet og Kartverket, samt utvikle marine grunnkart 

for kystsonen i samarbeid med aktuelle næringer og forvaltnings- og 

forskningsinstitusjoner. 

 

4. FØRINGER OG OPPDRAG I 2015 

NGU skal først og fremst fremskaffe geofysiske og geologiske grunnlagsdata som er en 

nødvendig basis for industrien for påvisning og utvikling av metalliske og andre 
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mineralske råstoffer. Samfunnsnytten av kartleggingen og tolkningen av data skal være 

størst mulig.  

 

NGU skal forvalte og tilrettelegge for bruken av geologisk kunnskap for å oppnå størst 

mulig samfunnsnytte, herunder prioritere arbeidet med et klassifikasjonssystem for 

mineralressurser basert på verdiskapingspotensial og regionale ressursbehov der det 

fremgår om ressurser er av regional eller nasjonal betydning. 

 

NGU skal gjøre tilgjengelig geofaglig kunnskap om skredfare, fjellkvalitet, forurensing 

og natur og landskapsressurser slik at arealforvaltningen tar hensyn til dette i  

arealplanlegging og utbygging, samt bidra til at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen 

av marine områder styrkes. 

 

Brukerrettede tidstyver 

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk 

m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger 

nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 

om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og 

ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig 

forbedringsarbeid.  

 

I 2015 skal NGU prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. NGU skal også 

vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det 

offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. 

 

Innen 1. juni 2015 skal NGU melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen 

egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i 

dialog med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe 

med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal 

det rapporteres i henhold til en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede 

tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det forutsettes at NGU har et bevisst forhold til hvordan samfunnssikkerhet og 

beredskapstenkningen skal integreres i hele organisasjonen gjennom opplæring og 

kommunikasjon. Det skal spesielt legges vekt på å styrke holdninger og kultur knyttet 

til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og 

resultatorientert lederskap. På denne bakgrunn skal planer, øvelser, kapasitet og 

kompetanse vurderes ut fra ansvars- og arbeidsområdet. NGU skal ha etablert 

nødvendig grunnsikring (adgangskontroll etc) og ha oppdaterte krise-/beredskaps-

planer for å sikre god håndtering og kontinuitet i krisesituasjoner. Det skal 

gjennomføres årlige øvelser med bakgrunn i planverket.  

 

For informasjon som reguleres av sikkerhetsloven, skal det være etablert tiltak/rutiner 

i henhold til lov og forskrift. NGU er ansvarlig for at det regelmessig gjennomføres en 

kartlegging av risiko og sårbarheter innenfor eget ansvarsområde og at denne 
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oversikten utvikles og vedlikeholdes. Informasjonssikkerhetsarbeidet skal være i 

samsvar med den nasjonale strategi og handlingsplan for informasjonssikkerhet. NGU 

skal videreføre og i nødvendig utstrekning forbedre sikkerhetstiltak knyttet til 

skjermingsverdige objekter. 

 

5. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Den årlige styringsdialogen består av følgende hoveddokumenter: 

•  departementets årlige tildelingsbrev 

•  virksomhetens årsrapportering 

•  virksomhetens øvrige rapporter i løpet av året 

•  departementets tilbakemelding om rapporteringen 

•  departementets referater fra møter med virksomheten 

 

I tillegg til disse dokumentene gjelder hovedinstruks for styringen av NGU, som har 

flerårig karakter. 

 

Departementet tar sikte på at det gjennomføres to etatsstyringsmøter i 2015. 

 

Vedlagt følger en styringskalender med frister, tidspunkt for etatsmøter og krav til 

leveranser til departementet.  

 

NGU plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Vesentlige 

avvik er avvik som truer måloppnåelse, forbruk/inntekter i henhold til tildelte 

budsjettrammer, og overholdelse av lover og regler. Etaten skal orientere 

departementet umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse.  

 

Departementet tar forbehold om at etaten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 

pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. 

 

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2015 

6.1 Budsjettvedtak 

For NGU er det fattet budsjettvedtak på kap. 905 og 3905.  

 

Utgifter 
(i 1000 kr) 

905 Norges geologiske undersøkelse Saldert 2015 

01 Driftsutgifter 178 314 

21 Spesielle driftsutgifter 69 426 

Sum kap. 905 247 740 

 

Av driftsbevilgningen skal henholdsvis 20 og 10 mill. kroner brukes til videreføring av 

kartlegging av mineralressurser i henholdsvis Nord-Norge og Sør-Norge. Videre skal 

om lag 27,8 mill. kroner brukes til videreføring av MAREANO-programmet. 
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Inntekter 
(i 1000 kr) 

3905 Norge geologiske undersøkelse Saldert 2015 

01 Oppdragsinntekter 27 773 

02 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 47 153 

Sum kap. 3905   74 926 

 

Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av 

Stortinget, med unntak gitt i avsnitt om budsjettfullmakter. 

 

6.2 Budsjettfullmakter 

Merinntektsfullmakt 

 NGU gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 905, post 21 mot 

tilsvarende merinntekter under kap. 3905, postene 01 og 02.  

 Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift 

knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige 

forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

 Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av 

ubrukt bevilgning neste år. 

 Fullmakten må disponeres i samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-110, jf. 

punkt 2.4.  

 

6.3 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. NGU skal føre 

regnskap etter kontantprinsippet. 

 

6.4 Endringer fra og med 2015 – budsjett og regnskap 

Nøytral merverdiavgift 

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av 

merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Nettoordningen innebærer at 

betalt merverdiavgift knyttet til utgifter på post 01-49 som en hovedregel skal belastes et 

sentralt kapittel og ikke virksomhetens egne kapitler, jf. Finansdepartementets 

rundskriv R-116.  

 

Dette innebærer at kap. 905 post 01 er redusert med 6,09 mill. kroner og post 21 med 

5,46 mill. kroner. Dette tilsvarer et anslag om utgifter til merverdiavgift i 2015. All betalt 

merverdiavgift som er omfattet av ordningen skal bokføres på artskonto 1987 

Nettoføring for mva og skal rapporteres til statsregnskapet på kap. 1633 Nettoordning, 

statlig betalt merverdiavgift, post 01, Driftsutgifter.  
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Refusjon av lønn  

Fra 1. januar 2015 endres kravene til rapportering til statsregnskapet for refusjoner av 

lønn for ordinære statlige forvaltningsorganer, jf. Finansdepartementets rundskriv R-

9/2014. Endringen innebærer at refusjoner av arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, 

sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd skal rapporteres til 

statsregnskapet som en utgiftsreduksjon på kapittel 905 post 01. Refusjonene og 

tilskuddene skal fortsatt bokføres i virksomhetsregnskapet slik det er angitt i standard 

kontoplan for kontogruppene 57 og 58, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102.  

 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 

Regjeringen innfører f.o.m. 2015 en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. 

Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer 

effektive, og har en intensjon om at den årlige overføringen til fellesskapet settes til 

0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. I budsjettforliket ble 

satsen justert til 0,6 pst. for 2015. For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del 

av en planlagt prosess. Regjeringen vil derfor la dette inngå som en fast del av 

budsjettarbeidet framover. Utgangspunktet for overføringen til fellesskapet i de årlige 

budsjettforslagene vil være saldert budsjett for foregående år.  

 

6.5 Tildeling 

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i 

dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 905 og 3905 stilt til disposisjon for 

NGU. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Wenche Stenberg (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Geir Bj. Sætre 

 seniorrådgiver 
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VEDLEGG 1 Rapporteringskrav  

Øke kartleggingen av geologiske ressurser 

Det etaten først og fremst skal oppnå på dette området er: 

•  at samfunnsnytten av kartleggingen og tolkningen av data skal være størst mulig 

•  fremskaffe geofysiske og geologiske grunnlagsdata som er en nødvendig basis for 

industrien for påvisning og utvikling av metalliske og andre mineralske rastoffer 

•  synliggjøre nytteverdien for samfunnet av kartlegging og tolkning av data 

 

Rapporteringskrav 

1.  andel av Nord-Norge og Sør-Norge som er kartlagt for ressursformål som følge av de 

særskilte satsingene på disse områdene 

2.  omfang av og eksempler på ressursprosjekter igangsatt 2015 bl.a. på bakgrunn av nytt 

eller forbedret datagrunnlag fra NGU 

3.  status for videreføring av tolkninger av skorpestruktur og landsokkelsammenheng med 

finansiering fra Norges forskningsråd og industripartnere 

4.  status for videreføring av kartleggingen av dypforvitring på land og kontinentalsokkel 

i samarbeid med oljeselskaper og Oljedirektoratet 

5.  status for videreføring av kartleggingen av øvre sedimentlag i Barentshavet som 

grunnlag for klimastudier og leting etter hydrokarboner 

6.  status for koordinering av arbeidet med sammenstilling av kart og databaser for 

metallforekomster i Circum Arktis sammen med land som har områder nord for 60 

grader nord 

 

 

Øke omfanget av tilgjengelig geologisk kunnskap til bruk i arealplanlegging og utbygging 

Det etaten først og fremst skal oppnå på dette området er: 

•  bidra mest mulig til at arealforvaltningen og utbyggere bruker geofaglig kunnskap i 

arealplanlegging og utbygging 

•  gjøre tilgjengelig geofaglig kunnskap om skredfare, fjellkvalitet, forurensing og natur og 

landskapsressurser slik at arealforvaltningen tar hensyn til dette i arealplanlegging 

og utbygging 

•  bidra til at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av marine områder styrkes 

 

Rapporteringskrav: 

1.  omfang av og eksempler på prosjekter innenfor arealplanlegging og utbygging som 

har brukt nytt eller forbedret datagrunnlag fra NGU 

2.  omfanget av den marine kartleggingen og status for arbeidet med MAREANO - 

programmet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Kartverket Sjø 

3.  omfanget av marine grunnkart for kystsonen som er utviklet i samarbeid med næringer 

og forvaltnings- og forskningsinstitusjoner 

4.  status for utvikling av bedre grunnlagsdata for planlegging og driving av tunneler i 

samarbeid med Statens Vegvesen og Jernbaneverket 

5.  status for oppfølging av regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i 

Norge og vedlikehold av NGUs del av atomberedskapen i samarbeid med Statens 

strålevern 

6.  status for arbeidet med å bidra med kunnskap om spredning av miljøgifter 

7.  status for arbeidet med utvikling av og bistand med geologisk kunnskap for bedre 

forvaltning og synliggjøring av geologisk mangfold som en verdi i norsk natur 
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8.  status for arbeidet med å etablere en nasjonal database for grunnundersøkelser i 

samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), Statens vegvesen og 

Jernbaneverket 

9.  status for arbeidet med skredfarekartleggingen som et oppdrag fra NVE 

 

Styrke kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser 

Det etaten først og fremst skal oppnå på dette området er 

•  forvalte og tilrettelegge for bruken av geologisk kunnskap for å oppnå størst mulig 

samfunnsnytte 

•  i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer utvikle den 

grunnleggende kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser 

 

Rapporteringskrav: 

1.  omfang av datainnsamling og databaseutvikling, samt ferdigstilling av berggrunns- og 

løsmassekart 

2.  eksempler på nytteverdien for samfunnet av utvikling av databasene, dvs, hva slags 

nytte dette gir for hvem 

3.  status for arbeidet med et klassifikasjonssystem for mineralressurser basert på 

verdiskapingspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er av 

regional eller nasjonal betydning 

4.  status for arbeidet med utvikling av databasene for byggeråstoff-, naturstein-, 

industrimineral- og metallforekomster med særlig vekt på å synliggjøre forekomster 

av regional og nasjonal interesse 

5.  status for arbeidet med videreutvikling av det nasjonale borekjerne- og prøvesenteret 

på Løkken for økt bruk fra prospekteringsindustrien 

6.  status for arbeidet med videreutvikling av den nasjonale grunnvannsdatabasen med 

bakgrunn i EUs vanndirektiv og vannressursloven 

 

Sørge for god forvaltning og brukertilpasning av geologisk kunnskap 

Det etaten først og fremst skal oppnå på dette området er 

•  sørge for god brukertilpasning av geologisk kunnskap for å oppnå størst mulig 

samfunnsnytte 

•  etablere, samordne og forvalte geologisk kunnskap ved hjelp av databaser og 

karttjenester 

 

Rapporteringskrav: 

•  andelen av geologisk datagrunnlag som NGU har tilgjengeliggjort digitalt 

•  status for og forbedringsarbeider med brukervennligheten for ulike kategorier av 

geofaglige data 

•  status for samordning og forvaltning av NGUs nasjonale databaser og karttjenester 

som en integrert del av Norge Digitalt, herunder å ha en oppetid i tråd med kravene fra 

Norge Digitalt 

•  status for arbeidet med å tilrettelegge nasjonale geologiske temadata og webtjenester 

som omfattes av EU-direktivet Infrastructure for Spatial Information in Europe 

INSPIRE) 

•  status for arbeidet med å gjennomføre verdivurdering av data og ivareta 

Informasjonssikkerhet 
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Styrke kommunikasjon og formidling av geologisk kunnskap 

Det etaten først og fremst skal oppnå på dette området er 

•  i størst mulig grad å synliggjøre nytteverdien av geologisk kunnskap gjennom 

målrettede formidlingskanaler 

•  formidle økt geologisk kunnskap i samfunnet 

•  styrke kommunikasjon gjennom presise og målrettede virkemidler 

 

Rapporteringskrav: 

1.  utviklingen av nettstedet www.ngu.no som nettside for informasjonsformidling og 

 innhenting 

2.  antall vitenskapelige artikler 

3.  NGU-rapporter, artikler i andre publikasjoner og eksterne foredrag 

4.  status for arbeidet med en informasjonsstrategi om mineralforekomster i Norge rettet 

mot norske og utenlandske lete- og utvinningsbedrifter 

5.  redegjøre for styrkingen av samarbeidet med Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) for å gi bredere kompetansetilgang og økt effektivitet i 

gjennomføringen av oppgaver 

6.  redegjøre for arbeidet med mineralstatistikken sammen med DMF og mineralnæringen, 

herunder hvordan dette gjøres på en enklere måte for næringslivet 

7.  status for arbeidet med å videreutvikle www.ngu.no for å sikre en effektiv formidling 

av geofaglige data og tjenester til brukerne, bl.a. mineralnæringen, kommuner og 

fylkeskommuner 

8.  redegjøre for styrkingen av samarbeidet med andre etater for å skape og utnytte 

faglige og administrative synergieffekter 

http://www.ngu.no/
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