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1. INNLEDNING

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014–2015), Innst. 12 S (2014–2015) og
Prop. 1 S (2014–2015) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette
Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Nasjonalt institutt for
ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i 2015.
Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NIFES i 2015. Brevet gir
også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2015, men gir
ikke en uttømmende oversikt etatens oppgaver. Etatens myndighet, ansvar og faste oppgaver
framgår av hovedinstruks for styringen av NIFES, fastsatt 24. juni 2014. Dette medfører at
tildelingsbrevet for 2015 særlig vektlegger nye eller justerte prioriteringer og føringer,
sammenlignet med tildelingsbrevet for 2014.
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2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER

Vi viser til regjeringens politiske plattform (Sundvollen, 7. oktober 2013), som vektlegger
sjømatnæringens globale oppdrag med å bidra til næringsrik mat til en voksende
verdensbefolkning. Vi viser også til departementets hovedmålsetting, som er en størst mulig
samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen vil føre en
politikk som bidrar til at også framtidige generasjoner kan leve av å høste av de betydelige
sjømatressursene vi har langs kysten vår. I Stortingsmelding nr. 7 (2014-2015): Langtidsplan
for forskning og høyere utdanning 2015-2024 vektlegges behovet for en langsiktig
kunnskapssatsing som skal bidra til rent hav og sunn og trygg sjømat.
3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2015
3.1 Mål

Det er definert følgene mål for NIFES:
Hovedmål
NIFES skal være en ledende kunnskapsleverandør innen fiskeernæring og trygg og sunn
sjømat nasjonalt og internasjonalt.
Delmål
 NIFES skal produsere internasjonalt ledende forskning
 NIFES skal levere forskningsbaserte råd til rett tid og av rett kvalitet
 NIFES skal gjennomføre risikobasert overvåking av sjømat på vegne av norske
myndigheter
Det er definert følgende delmål til tverrgående aktiviteter:
 God og tilpasset formidling til forvaltning, forskere, næringsliv og allmennhet
 Målrettet utvikling av instituttets kompetanse
 Effektiv ressursbruk, inkludert god utnyttelse av laboratorier og annen infrastruktur
 Bidra til høyere utdanning og forskerrekruttering
NIFES skal gi forskningsbasert kunnskapsstøtte til forvaltningen innen fiskeernæring og trygg
og sunn sjømat, for å sikre at sjømaten som omsettes er trygg og sunn, og at oppdrettsfiskens
grunnleggende ernæringsbehov blir ivaretatt.
NIFES forskning skal bidra til økt kunnskap om næringsstoffer og uønskede stoffer i norsk
sjømat, og om hvordan disse tas opp og omsettes. Dette omfatter forskning på trygg sjømat,
helseeffekter av sjømatkonsum, oppdrettsfiskens ernæringsbehov og muligheter og
utfordringer ved nye fôrråvarer. Innenfor disse områdene skal det legges vekt på forskning på
næringsstoffinnhold, overvåking av fremmedstoffer og hvordan ulike fôrsammensetninger
påvirker fiskens helse og velferd, herunder utvikling, produksjonslidelser og stress og
mattryggheten. Sammenhengen mellom inntak av sjømat og balanserte helsemessige effekter
er et annet viktig område.
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3.2 Prioriteringer 2015

NIFES sin forskning, overvåkning, analyser og risikovurderinger danner det vitenskapelige
grunnlaget for forvaltningsrådgivningen. NIFES må arbeide aktivt for å oppnå ekstern
finansiering i tråd med Prp. 1 S, for å sikre nødvendig bredde og dybde i instituttets
kompetanse. Det er derfor viktig at NIFES prioriterer arbeidet med å kartlegge og følge opp
relevante finansieringskilder og mulige nye samarbeidspartnere. NIFES skal som en del av
dette, arbeide målrettet for deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid der dette er
relevant.
Innholdet av vegetabilske fôrmidler i fiskefôr øker, og bringer med seg nye fremmedstoffer,
som plantevernmidler. På dette området er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. Et prioritert
forskningsområde i 2015 er derfor å bygge opp kunnskap om hvilke plantevernmidler og nivå
av disse som forekommer i fiskefôr, oppdrettsfisk og villfisk, samt øke kunnskapen om hvilke
effekter disse stoffene har.
Overvåkning av fremmedstoff i sjømat vil være en hovedprioritering også for 2015.
Presis og tilgjengelig formidling er viktig for å øke kunnskapen om trygg og sunn sjømat.
Kommunikasjon og formidling vil være et prioritert område i 2015.
4. FØRINGER OG OPPDRAG I 2015
4.1 Forskning, rådgivning og overvåkning

Fiskefôr skal være sunt og trygt for fisken, og gi et sjømatprodukt som er sunt og trygt for
mennesker. Bevilgningen til NIFES er økt med 10 millioner kroner for å bygge opp
kompetanse og kunnskap på hvilke plantevernmidler og nivå av disse som forekommer i
fiskefôr, oppdrettsfisk og villfisk. Kunnskapen om nivå av plantevernmidler skal også
benyttes som grunnlag for å få fastsatt grenseverdier av plantevernmidler i fôr til fisk i EU.
Bevilgningen til overvåking av fremmedstoffer ble økt med 15 mill. kroner i statsbudsjettet
for 2014. Den økte bevilgningen til overvåkning i 2014 muliggjorde en utvidelse av det mer
omfattende overvåkningsprogrammet til å omfatte sju av Norges viktigste kommersielle
viltlevende fiskearter. I tillegg er den stikkprøvebaserte overvåkningen utvidet med flere nye
arter. Departementet ønsker utfyllende informasjon om kunnskap som er generert av
overvåkingen, både på artsnivå/enkeltstoffnivå, men også på trender og større utviklingstrekk.
NIFES bidrar som faglig støtte i det pågående internasjonale arbeidet som omhandler
matsikkerhet og ernæring. NIFES er bidragsytere til arbeidet i FN`s matsikkerhetskomitè og
den internasjonale konferansen om ernæring (ICN2) i regi av FAO. Det internasjonale
arbeidet med å synliggjøre sjømatens rolle for å sikre nok og ernæringmessig riktig mat, må
ha prioritet også i 2015.
Vi ser arbeidet med Sjømatdatabasen og informasjon på hjemmesiden som et ledd i arbeidet
med presis og tilgjengelig kommunikasjon og formidling.
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NIFES må, ved behov bistå departementet i utarbeidelsen av meldinger til Stortinget.
NIFES skal sikre at målene oppnås med effektiv ressursbruk og at lover og regler overholdes,
jf. § 4 i økonomiregelverket. I 2015 skal instituttet vurdere muligheter for å samarbeide med
andre institusjoner om funksjoner som laboratorier, arkiv, IKT m.v., i tråd med omtale i Prop.
1 S. for NFD.
4.2 Rollefordeling og samarbeid

Det er viktig at NIFES har en god dialog med og samarbeid med andre relevante etater. Vi
viser til instruksen fastsatt 24. juni 2014.
NIFES skal på selvstendig grunnlag eller i dialog med Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, VKM
eller departementet, gi innspill til og delta i relevante ekspertgrupper og internasjonale fagfora
som er sentrale premissleverandører for myndighetene. Nifes skal også bidra med relevante
data til risikovurderingen gjennomført av VKM.
4.3 Mål og resultatstyring

Det er besluttet å utarbeide styringsindikatorer for NIFES, med planlagt iverksetting fra 2016.
I den forbindelse vil også målene kunne revideres. Departementet vil komme tilbake med
nærmere plan for arbeidet. Det bes om at NIFES setter av tilstrekkelig ressurser til dette
arbeidet.
4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskapstenkningen skal integreres i 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 når det gjelder ansvars- og arbeidsområdet.
Instituttet skal ha etablert nødvendig grunnsikring (adgangskontroll osv) og ha oppdaterte
krise-/beredskapsplaner for å sikre god håndtering og kontinuitet i krisesituasjoner. Det skal
gjennomføres årlige øvelser med bakgrunn i planverket.
5. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET

Den årlige styringsdialogen mellom departementet og NIFES består av følgende faste møter
og hoveddokumenter:
 Departementets tildelingsbrev
 NIFES sin årsrapport, halvårsrapport og risikoanalyse
 Etatsmøte vår og høst, samt referat fra møtene
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Vedlagt følger styringskalender, med frister, tidspunkt for etatsmøter og krav til leveranser til
departementet.
NIFES 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.
NIFES bes også om å 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 Budsjett
For NIFES er det fattet budsjettvedtak på kap. 927 og 3927. I tillegg gis det en
belastningsfullmakt på kap. 928, post 21.
Utgifter
(i 1000 kr)

927

NIFES

01

Driftsutgifter

85 322

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 113

Sum kap. 927

928

Annen marin forskning

21

Spesielle driftsutgifter, belastningsfullmakt

Sum kap. 928
TOTALE UTGIFTER, eksl. mva

Saldert 2015

165 435

5 000
5 000
170 600

Inntekter
(i 1000 kr)

3927 NIFES
01
Oppdragsinntekter
Sum kap. 3927, inkl. mva

Saldert 2015
83 913
83 913

Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av
Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5, med unntak gitt i avsnittet om budsjettfullmakter.

Side 5

6.2 Budsjettfullmakter

Merinntektsfullmakt
NIFES gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 927, post 21 mot tilsvarende
merinntekter under kap. 3927, post 01.
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 til neste år. Fullmakten delegeres
med dette til NIFES. Fullmakten må disponeres i samsvar med Finansdepartementets
rundskriv R-110.
Fullmakt til å overskride
NIFES gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 927, post 21 i forbindelse med
gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede
innbetalinger til disse prosjektene i 2016 under kap. 3927, post 01. Ved beregning av beløp
som kan overføres til 2016 under utgiftsbevilgningen, skal alle ubrukte merinntekter og
mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på
posten.
6.3 Finansielt rammeverk

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 3.4.2. NIFES skal føre
periodisert virksomhetsregnskap og bruke statens regnskapsstandarder (SRS).

6.4 Endringer fra og med 2015 – økonomi og budsjett

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. 927, post 01 er redusert med 4,6 mill. kroner og kap. 927, post 21 er
redusert med 3,8 mill. kroner. Dette tilsvarer et anslag av 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.
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
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utgiftsreduksjon på utgiftskapittel 927 på tilhørende driftsposter. 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 927, 928 og 3927 stilt til disposisjon for
NIFES.

Med hilsen

Arne Benjaminsen (e.f)
ekspedisjonssjef
Anne-Mari Voll
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:
- Styringskalender for 2015
- Fullmakter for 2015
- Rapportering til statsregnskapet 2014
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Riksrevisjonen (elektronisk)
Norges forskningsråd
Mattilsynet
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