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Supplerende tildelingsbrev ang. lønnsoppgjøret 2020, mer midler til 
miljøovervåkning og oppdrag knyttet til forskrift om tilskudd til 
klimatiltak i kommuner 
I dette supplerende tildelingsbrevet tildeles direktoratet kompensasjon for lønnsoppgjøret 
2020 og tildelingen til miljøovervåkning økes. I tillegg gis oppdrag knyttet til endring av 
forskrift for tilskudd til klimatiltak i kommuner (Klimasats).  
 
Tildelinger 

Lønnskompensasjon 2020, kap. 1420 post 01  
Vi viser til vedlagt brev fra Finansdepartementet av 16.11.20 der Klima- og 
miljødepartementet blir meddelt fordelingen av kompensasjonen for lønnsoppgjøret 2020. Vi 
viser også til epost av 17.11.20 der brevet ble videresendt direktoratet. Kap. 1420 post 01 
mottar iht. denne fordelingen 2,417 mill. kroner. Midlene tildeles direktoratet.  
 
Miljøovervåkning, kap. 1410 post 21 
Vi viser til epost fra Torstein Lindstad til Yngve Svarte av 12.11.20 der direktoratet får 
beskjed om at direktoratet i et kommende supplerende tildelingsbrev vil bli tildelt 0,616 mill. 
kroner under kap. 1410 post 21 utover tidligere tildeling for 2020. Dette formaliseres herved. 
Midlene skal brukes i tråd med Stortingets føringer på bruken av midler på posten.  
 
Felles forutsetninger for tildelingene 
Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til Klima- og miljødepartementet på forbruk 
pr. 31.12.20 innen 08.01.21  
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Side 2 
 

Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 
påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg 
innenfor tildelingen når eventuell arbeidsgiveravgift er inkludert.  
 
Oppdrag 

Oppdrag angående endring av forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene (Klimasats) 
Vi viser til Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Miljødirektoratet 2020 hvor det 
under resultatområde 5 Klima står at Miljødirektoratet skal:  
 

"Legge til rette for lokalt klimaarbeid, herunder forvalte Klimasatsordningen".  
 
Vi viser også til Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for budsjettåret 2021 (Prop. 1 
S (2020–2021)) s. 29 hvor det står følgende: 
 

"Regjeringa er oppteken av å styrkje det lokale og regionale klimaarbeidet og føreslår 
å føre vidare tilskotsordninga Klimasats i 2021 med ei ramme for nye tilsegner på 100 
mill. kroner. Ordninga skal fremje klimatiltak i kommunar og fylkeskommunar ved å 
støtte prosjekt som medverkar til reduksjon i utslepp av klimagassar og omstilling til 
lågutsleppssamfunnet. Klima- og miljødepartementet tek sikte på at Longyearbyen 
lokalstyre kan søke om tilskot i 2021."  

  
I Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene (Klimasats) er i dag kun kommuner og 
fylkeskommuner søkerberettigede. For at Longyearbyen lokalstyre skal kunne søke støtte fra 
Klimasats, kreves en endring av forskriften slik at det spesifiseres at Longyearbyen lokalstyre 
kan søke på lik linje med kommuner og fylkeskommuner.  
 
Departementet har ansvar for endring av forskriften, men ber direktoratet om bistand i 
dette arbeidet ut fra sitt ansvar med å forvalte ordningen.   
 
Departementet ber også direktoratet komme med forslag til at § 1 i forskriften om formålet 
med ordningen utdypes, slik at den peker mer konkret på hva ordningen skal bidra til. Det 
bes i tråd med dette om forslag til endringer slik at følgende føringer reflekteres i forskriften 
på hensiktsmessig måte:  
 
At tilskuddsordningen:  

• særlig støtter kommunen i rollen som samfunnsutvikler og pådriver som tar ansvar 
for nødvendig samarbeid mellom ulike aktører på klimaområdet,  

• spisses mot arbeidet med å integrere klimahensyn i alle kommunens aktiviteter, 
 
Departementet er åpen for dialog også om eventuelle andre føringer som bør innarbeides.  
 
 



 

 

Side 3 
 

Departementet ber Miljødirektoratet om å utarbeide utkast til høringsbrev og forslag til 
forskriftsendringer. Vi ber også om at Miljødirektoratet gjennomfører offentlig høring av 
forskriftsendringen, etter at forskriftsutkast og høringsnotat har vært forelagt KLD.   
 
Det bes om at det legges til rette for å fastsette forskriftsendringene innen 15. mars 2021.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Vesten 
seniorrådgiver 
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Deres ref Vår ref Dato 
 18/4260 - 23    16.11.2020 

 

Statsbudsjettet 2020 budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det 

statlige tariffområdet 2020 

 

Det vises til Finansdepartementets brev av 13.11.2020 og til brev fra Klima- og 

miljødepartementet av 16.11.2020 om ovennevnte.  

 

Finansdepartementet samtykker herved i følgende fordeling av samlet kompensasjon 

for lønnsoppgjøret i 2020 for Klima- og miljødepartementet i statsbudsjettet for 2020:  

 

Kap. Post Benevnelse Beløp (i 1 000 kroner) 

1400 01.1 Klima- og miljødepartementet   835 

1411 01.1 Artsdatabanken  103 

1420 01.1 Miljødirektoratet  2 417 

1423 01.1 Radioaktiv forurensning i det ytre 

miljø  

54 

1429 01.1 Riksantikvaren  447 

1471 01.1 Norsk Polarinstitutt  467 

1481 01.1 Klimakvoter  0 

1482 01.1 Internasjonale klima- og 

utviklingstiltak  

238 

  Sum   4 561 

 

Økningen under den enkelte post vil bli innarbeidet i kolonnen for bevilgning i det 

trykte statsregnskapet. 

 



Side 2 

 

Med hilsen 

 

 

Anders T. M. Knutsen  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Ingeborg Cecilia Seeberg 

fung. underdirektør 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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