Nofima Hovedkontor
Postboks 6122
9291 Tromsø
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Vår ref

Dato

14/8590

16.12.14

TIlskuddsbrev Nofima 2015
Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2014–2015) og Prop. 1 S (2014–
2015) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets
budsjettvedtak i 2015.
1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER

Følgende midler stilles til disposisjon for Nofima i 2015:
(i 1 000 kr)
Beløp

Kap. Post Beskrivelse
928
72
Tilskudd til Nofima
Sum

97 415
97 415

Bevilgningen på kap. 928, post 72 skal dekke de nasjonale oppgavene som Nofima er
gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.
Sammenlignet med saldert budsjett 2014 er tilskuddet på kap. 928, post 72 økt med 12,3
mill. kr. Av denne økningen er 4 mill. kroner ekstraordinær støtte til drift av
infrastruktur og 1 mill. kroner økt bevilgning til senter for fangstbasert akvakultur. Det
legges til grunn at nedskaleringen med 5. mill. kroner av torskeavlsprogrammet i 2014
videreføres.
Den øvrige økningen skyldes tekniske justeringer som bl.a består av flytting av tilskudd
til Nofimas anlegg for marin bioprosessering (Kaldfjord) fra kap. 928, post 74 og
tilskudd til senter for fangsbasert akvakultur fra kap. 928, post 71, til post 72. I tillegg er
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1,5 mill. kroner trukket ut av tilskuddet som følge av at sekretariatsfunksjonen for
NOU-utvalget avsluttes i 2014.
Det statlige mellomfinansieringslånet som Nofima inngikk avtale om i september 2007,
som i 2010 ble endret til et fastrentelån med ti års løpetid, nedbetales med 1/10 av
hovedstolen årlig pluss renter. For 2015 skal renter (0,8 mill. kroner) og avdrag (4,3
mill. kroner) være innbetalt innen 1. juli, jf. kap. 3928 post 90 og kap. 5650 post 82.
Det tas forbehold om eventuelle endringer i Stortingets bevilgning i løpet av 2015.
2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET I 2015
2.1 Mål

Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Nofima skal fremme økt verdiskaping i
sjømatnæringen gjennom markedsorientering, bedre utnyttelse av strategiske fortrinn
og høyere grad av nyskaping.
Styringsparametre og rapporteringskrav følger i kapittel 4.
2.2 Prioriteringer 2015

Levendelagring av torsk, en kostnadseffektiv drift av selskapets forskningsinfrastruktur
og en tilpasning av torskeavlsprogrammet utgjør hovedprioriteringene for tilskuddet til
Nofima i 2015.
For 2015 prioriterer Nærings- og fiskeridepartementet følgende tiltak innenfor rammen
for tilskuddet over kap. 928 post 72:

Drifts– og infrastrukturkostnader
Tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet skal dekke deler av Nofimas drifts- og
infrastrukturkostnader for havbruksinfrastrukturen som Nofima disponerer.
Tilskuddet inkluderer en videreføring av tilskudd til marin bioteknologi mv. på 3,5 mill.
kroner som skal gå til nasjonalt senter for marin bioprosessering i Kaldfjord i Troms.
Det er satt i gang en prosess for å vurdere om anlegget på Sunndalsøra bør forvaltes og
eies av Statsbygg, i tråd med organiseringen av de øvrige forskningsstasjonene
Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for. I tillegg gjennomføres det en samlet
vurdering av hvordan forskningsstasjonene under departementets ansvarsområde skal
forvaltes og finansieres, hvor målet er å sikre en best mulig utnyttelse og drift.
Støtten til infrastruktur økes med 4 mill. kroner i 2015. Nivået på infrastrukturstøtten
for 2015 og senere vil kunne bli endret når det er gjennomført en samlet vurdering av
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drift og finansiering for alle stasjonene som Havforskningsinstituttet og Nofima
disponerer.

Levendelagring av torsk
Arbeidet med levendelagring av torsk bidrar til høyere verdi på fiskeråstoffet gjennom
bedre kvalitet og utjevning av sesongtoppen for levering av råstoff til industrien.
Tilskudd til senter for fangstbasert akvakultur økes med 1 mill. kroner til 4 mill. kroner
i 2015. For videre utvikling av torskenæringen er det viktig at forskningsresultatene fra
Senter for fangstbasert akvakultur tas i bruk i stadig større grad i den kommersielle
delen av næringen. Næringsaktørene er dessuten avhengige av at det på kommersielt
grunnlag bygges opp en god infrastruktur som ivaretar behovene for mottak, røkting og
lagring av den levende fisken. Det er viktig at Nofima bidrar med sin kompetanse innen
feltet for å understøtte etablering av slik infrastruktur.
Forskningsaktivitetene skal også omfatte økonomiske forhold knyttet til lønnsomhet i
fiskeri og akvakultur, herunder også levendelagring.

Havbruksforskning
Å sikre miljømessig bærekraft i havbruksnæringa er særlig prioritert, jf. strategi for en
miljømessig bærekraftig havbruksnæring.
Nofimas havbruksforskning skal fremme økt verdiskaping og økt lønnsomhet gjennom
optimalisering av produksjonen og utvikling av kommersiell produksjon.
Følgende oppdrag er prioriterte i 2015:
Avlsprogrammet på torsk skal videreføres på et nivå som sikrer og utvikler det
avlsmaterialet som er opparbeidet, men samtidig er tilpasset omfanget av kommersielt
torskeoppdrett. Frigjorte ressurser kan disponeres på andre prioriterte områder i tråd
med Nofimas formål.
Nofima skal ved behov bistå Nærings- og fiskeridepartemtet med leveranser i forbindelse
med Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen.
Nofima skal ellers bistå Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet med
forskning på forholdet mellom verdiskaping, aktivitet i kystdistriktene, næringsstruktur
og tilgang på areal til havbruk, samt bistå med andre aktuelle utredninger og
forvaltningsråd i tilknytning til havbruksforvaltningen. Omfanget og innretningen på
slike oppdrag skal avklares nærmere med departementet.

Industri- og markedsrettet forskning
Følgende oppdrag er prioriterte i 2015:
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Nofima skal utføre forskning som kan øke utbudet av fersk og bearbeidet sjømat både ute og
hjemme. Nofima skal gjennom sin forskning bidra til å sikre god kvalitet gjennom hele
verdikjeden og bidra med metoder for å måle kvaliteten. Arbeidet med forskning på
industriell gastronomi og forbrukerforskning er også viktig.
Driftsundersøkelsen for fiskeindustrien skal gjennomføres også i 2015.
Nofima skal ved behov bistå Nærings- og fiskeridepartemtet med leveranser i forbindelse
med Stortingsmelding om sjømatindustrien.
Nofima skal bistå Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet med aktuelle
utredninger og forvaltningsråd i tilknytning til fiskeriforvaltningen, herunder rådgiving
knyttet til mulige endringer av fiskerireguleringer. Omfanget og innretningen på slike
oppdrag skal avklares i fagmøte med departementet.
Nofima skal bistå Nærings- og fiskeridepartementet med jevnlig rapportering av utvikling i
torskefisket og markedssituasjonen gjennom vintersesongen 2015.
Nofima skal bidra til målet om økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen gjennom
langsiktig strategisk markedsforskning. Forskningsarbeidet ses i sammenheng med
Norges sjømatråd sine aktiviteter for å øke eksisterende markeder og utvikle nye, samt
arbeidet med å jevne ut sesongvariasjoner gjennom levendelagring.
Nofima skal prioritere utviklingen av verdikjedeanalyser som kan bidra til å identifisere og
videreutvikle konkurransefortrinn.
Endring av forskrift om fiskekvalitet ble sendt på høring 5. september 2014. For å
vurdere effekten av ordningen bes Nofima igangsette et følgeprosjekt som måler
råstoffkvaliteten på bestemte lokasjoner ved oppstart av ordningen og med jevnlige
oppdateringer etter hvert som ordningen virker i 2015-2016. Det tas sikte på å evaluere
selve ordningen i 2017.
For øvrig er det et mål å øke verdiskapingen av det totale marine råstoffet. Nofima skal
gjennom sin forskning bidra til økt verdiskaping basert på restråstoff.
3. FØRINGER FOR TILSKUDDET I 2015

Forskningen i Nofima skal bidra til å fremme kundenes konkurranseevne og stimulere
til økt bearbeiding, råvaredifferensiering, produktutvikling og verdiskaping. For å få til
dette må integrering av forskning fra blå og grønn sektor vektlegges sterkt i Nofimas
arbeid med å samordne, utvikle og skape synergier på tvers av ulike fagområder.
Tilskuddet kan nyttes til tiltak for å fremme dette.
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Departementet ser det som hensiktsmessig og viktig at Nofima har et tett samarbeid
med øvrige kunnskapsmiljøer. Det er viktig å legge vekt på å få inn studenter som tar
doktorgrad i samarbeid med Nofima. Det er også viktig å legge til rette for å få flere
masterstudenter ved de marine forskningsinstituttene. Det er også ønskelig at
selskapet vurderer muligheten for samarbeid med andre institusjoner for å
effektivisere driften.
Norge skal delta i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det er et
mål at norske kunnskapsmiljøer i størst mulig grad deltar i programmet. Nofima bør
løpende vurdere mulighetene for slik deltagelse.
JPI Oceans er et viktig tiltak for å styrke det langsiktige forsknings- og
utviklingssamarbeidet om marin og maritim forskning i Europa. Vi ber om at Nofima
følger arbeidet og gir innspill til den videre utviklingen av programmet. JPI Oceans
setter nå i gang prosjekter (pilot actions). Nofima må løpende vurdere om det er aktuelt
å delta i slike prosjekter innenfor instituttets rammer.

4. KRAV TIL RAPPORTERING
4.1

Rapportering og styringsdialog gjennom året

Det er i 2015 ønskelig med en tydeligere rapportering på hvor mye av bevilgningen som
er disponert innenfor de ulike prioriterte innsatsområdene som fremkommer i
tilskuddsbrevet.
Nærings- og fiskeridepartementet ønsker følgende rapporter fra Nofima angående
disponeringen av tilskuddet:

Budsjett 2015
Årsrapport 2014

Frist for innsending
15. mars 2015
1. april 2015

Budsjett
Nærings- og fiskeridepartementet ber om å få tilsendt godkjent budsjett for 2015. Av
budsjettet må det komme fram hvordan tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet
er tenkt disponert. Vi ber om at budsjettet oversendes departementet så snart som
mulig, og senest innen 15. mars 2015.
Årsrapport til Nærings-og fiskeridepartementet pr. 31. desember 2014
Denne årsrapporten er selskapets rapport til departementet om hvordan bevilgningen
for 2014 ble disponert. Det bør derfor fremkomme hvor mye av bevilgningen som er
disponert innenfor de prioriterte innsatsområdene. Den bør inneholde en omtale av den
totale virksomheten i Nofima gjennom året 2014, og spesifikt rapportere på de mål og

Side 5

prioriteringer som gjelder for tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet og som
er nedfelt i tilskuddsbrevet. For 2015 ønskes det i større grad en oversikt over
aktivitetene og resultatene som er oppnådd ved senter for fangstbasert akvakultur og i
torskeavlsprogrammet. Det er ønskelig med en tydelig fremstilling av både kvantitative
og kvalitative resultater.
Rapportering om likestilling og mangfold skal oppfylle kravene i regelverket.
Årsrapporten skal sendes departementet innen 1. april 2015. Den skal også sendes
elektronisk innen samme frist til postmottak@nfd.dep.no.
Den årlige styringsdialogen mellom departementet og Nofima som oppfølging av det
statlige tilskuddet består av følgende faste møter og hoveddokumenter:
 Departementets tilskuddsbrev
 Årsrapport til departementet
 Kontaktmøter samt referater fra møtene
Det avholdes fagmøter med relevante fagavdelinger i departementet, og NFD foreslår
at disse avholdes innen utgangen av februar 2015. Disse fagmøtene er ikke en del av
styringsdialogen.
5. UTBETALING

Tilskuddet vil bli overført fra departementet til Nofima i kvartalsvise rater. Utbetalingen
i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2014 er lagt frem for
departementet. Innleveringsfrist for denne er satt til 01.04.2015.
Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som
er lagt til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak.
Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette
kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene.
Dersom Nofima gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med
fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Med hilsen
Arne Benjaminsen (e.f)
ekspedisjonssjef
Anne Marit Skulberg
Seniorrådgiver
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Kopi:
Riksrevisjonen
Fiskeridirektoratet
Norges forskningsråd
Landbruks-og matdepartementet

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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