
1 

 

 

 

 

 

Statsbudsjettet 2016 – tildelingsbrev til 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landbruks- og matdepartementet  Tildelingsbrev til NIBIO for 2016 

 

2 

 

Innhold 
 

1 Mål og hovedprioriteringer .................................................................................. 3 

2 Forskning, innovasjon og kompetanse ................................................................. 4 

3 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap ..................................................... 5 

3.1 Effektiv og konkurransedyktig mat- og planteproduksjon i hele landet .......... 5 

3.2 Nasjonal beredskap innen mattrygghet og plantehelse ................................... 6 

3.3 Bærekraftig skogbruk og utmarksforvaltning ................................................. 6 

3.4 Et miljøvennlig landbruk ............................................................................... 7 

3.5 Forbedre klimarapportering og kunnskap som grunnlag for klimatiltak ......... 7 

3.6 Kart og geodata ............................................................................................. 8 

3.7 Areal- og genressurser ................................................................................... 8 

3.8 Foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi ..................................................... 9 

4 Administrative krav ........................................................................................... 10 

5 Andre vesentlige forhold.................................................................................... 11 

5.1 Oppfølging av vedtak om regional tilstedeværelse ....................................... 11 

5.2 Utrede samlokalisering av NIBIOs ansatte på Ås......................................... 12 

6 Budsjettvedtak og utbetalingsplan ...................................................................... 12 

7 Fullmakter for 2016 ........................................................................................... 13 

7.1 Budsjettfullmakter ....................................................................................... 13 

7.2 Inngåelse av leieavtaler og kjøp av tjenester utover budsjettåret .................. 13 

7.3 Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser ................................................. 13 

7.4 Personalfullmakter ...................................................................................... 14 

8 Rapportering ...................................................................................................... 14 

8.1 Årets aktiviteter og resultater ....................................................................... 15 

8.2 Styring og kontroll i virksomheten .............................................................. 15 

8.3 Regnskapsrapportering ................................................................................ 16 

9 Styringskalender ................................................................................................ 17 

 



Landbruks- og matdepartementet  Tildelingsbrev til NIBIO for 2016 

 

3 

 

1 Mål og hovedprioriteringer  

19. juni 2014 vedtok Regjeringen å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk 

institutt for landbruksøkonomisk forskning til ett institutt. 1. juli 2015 ble Norsk institutt for bioøkonomi 

(NIBIO) etablert. Formålet med fusjonen var å etablere et faglig og økonomisk robust forsknings- og 

utviklingsmiljø som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning.  

 

I dette tildelingsbrevet meddeles Landbruks- og matdepartementets (LMD) styringssignaler og 

Stortingets budsjettvedtak for NIBIO i 2016. Prop. 1 S (2015-2016) for Landbruks- og 

matdepartementet ble behandlet i Stortinget 11. desember 2015 på grunnlag av Innst. 8 S (2015-2016).  

 

Tildelingsbrevet legger vekt på særskilte forventninger og krav, og skal sees i sammenheng med 

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i NIBIO (virksomhetsinstruksen) fastsatt 25. juni 2015. 

Virksomhetsinstruksen angir virksomhetens myndighet og ansvar og presiserer departementets øvrige 

krav innenfor rammen av Reglement for økonomistyring i staten. 

 

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren og hovedprioriteringer for 2016 er omtalt i Prop. 1 S 

(2015-2016). Virksomheten skal støtte opp under målene og bidra til god måloppnåelse. Mål- og 

resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten (jf. § 4 i Reglement for økonomistyring i 

staten). Departementets oppfølging av instituttet innrettes etter dette prinsippet.  

 

Av vedtektene går det frem at NIBIOs formål er å være det nasjonalt ledende instituttet for utvikling av 

kunnskap om bioøkonomi. Instituttet er organisert som et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt underlagt 

Landbruks- og matdepartementet. Departementet har gitt NIBIO et samfunnsoppdrag som innebærer at det 

skal: 

 

- bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor 

verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.  

- levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, 

næringsliv og samfunn. 

 

Hovedinnsatsområdene er å levere gode vedtaksgrunnlag for forvaltning, næring og samfunn. Dette gjelder 

innenfor mat, beredskap, miljø, klima, kart og geodata, areal- og genressurser, skogbruk og foretaks-, 

nærings- og samfunnsøkonomi. Videre er NIBIO en viktig leverandør av kunnskapsstøtte til myndighetene 

og ulike forvaltningsorganer for å ivareta nasjonal faglig beredskap innenfor matsikkerhet, mattrygghet, 

skog- og plantehelse.  

 

NIBIO skal i 2016 arbeide videre med å implementere fusjonen og videreutvikle et driftssikkert institutt. 

Departementet forventer at NIBIO etablerer seg som et effektivt og moderne institutt som på sikt bruker mer 
ressurser på utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser til 

administrasjon, drift og vedlikehold.  

 
Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og forventer at alle statlige 

virksomheter gjør tiltak for å bli mer effektive. For 2016 er effektiviseringskravet satt til 0,7 pst av alle 

driftsutgifter som er bevilget over statsbudsjettet. Kuttet er innarbeidet i tildelingen. 

 

Stortingets bevilgning av midler til forskning på landbruks- og matområdet følges opp gjennom tildeling 

til Norges forskningsråd, som tildeler midler til forskningsaktivitet og basisbevilgning. Stortingets 

bevilgning av midler til kunnskapsutvikling, formidling og beredskap følges opp gjennom dette 

tildelingsbrevet og den videre styringsdialogen mellom departementet og instituttet. 
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2 Forskning, innovasjon og kompetanse 

Det vises til regjeringens overordnede mål og føringer for forskning og høyere utdanning som fremgår av 

Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.  

 

Landbruks- og matdepartementet har et hovedmål om at "Forskning, innovasjon og kompetanse skal bidra til 

at hovedmålene i landbruks- og matpolitikken nås". Hovedmålet er konkretisert gjennom tre delmål: 

 

Delmål 1: Målrettet bruk av midler til forskning og innovasjon  

Delmål 2: Kunnskap og kompetanse er tilgjengelig for næring og forvaltning  

Delmål 3: En effektiv og robust instituttsektor i samspill med andre  

 

For hvert av disse delmålene har LMD lagt følgende overordnede føringer for NIBIO i 2016: 

 

Delmål 1: Målrettet bruk av midler til forskning og innovasjon  

NIBIO skal være det ledende kunnskapsmiljøet i Norge innenfor bioøkonomien. Dette handler om 

omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter. 

Ambisjonen krever at instituttet har en betydelig aktivitet på forskningsområdet. Gjennom forskningsinnsats 

med nasjonal og internasjonal finansiering skal det utvikles ny kunnskap som støtter opp under de landbruks- 

og matpolitiske målene. NIBIO skal, i nær dialog med næring, forvaltning og virkemiddelapparat, 

synliggjøre kunnskapsbehov som kan løses gjennom forskning. Instituttet skal videreutvikle samarbeid med 

kunnskapsmiljøer i Norge og internasjonalt i arbeidet med å styrke egne forskningsmiljøer og for å bidra til å 

løse utfordringer både nasjonalt og på tvers av landegrenser.  

 

Departementet har store forventninger til at NIBIO bidrar til innovasjon og økt verdiskaping i landbruks- og 

matsektoren. Utfordringer og muligheter varierer mye mellom landsdeler, men alle deler av landet har 

fortrinn som gir muligheter til fremtidig verdiskaping. Instituttet må derfor også ha en regional tilnærming til 

arbeidet med å støtte opp under de mange næringene i sektoren. 

 

Departementet forventer at NIBIO utvikler interne retningslinjer for arbeid med immaterielle rettigheter. 

NIBIO skal videreføre samarbeidet med relevante miljøer om kommersialisering av kunnskap fra forskning 

og bidra til et samlet sett sterkt innovasjonsmiljø på Campus Ås. 

 

Delmål 2: Kunnskap og kompetanse er tilgjengelig for næring og forvaltning  

Departementet forventer at NIBIO raskt og effektivt deler kunnskapen slik at den når ut til og kan tas i bruk 

av aktuelle aktører. NIBIO skal gi høy prioritet til å videreutvikle formålstjenlige formidlingsarenaer og 

bruken av skriftlige og digitale distribusjonskanaler for å fremme god formidling til målgruppene. Instituttet 

skal gi råd og formidle kunnskap på en måte som gjør at den kan forstås og nyttes av aktører uten 

forskningsfaglig bakgrunn. Det forutsetter at instituttet har god dialog med brukerne av kunnskapen for å 

identifisere forbedringsmuligheter. NIBIO skal bidra til en god rolle- og ansvarsdeling mellom ulike aktører i 

sektorens kunnskapssystem slik at det samlet sett fungerer mest mulig kostnadseffektivt.  

 

Delmål 3: En effektiv og robust instituttsektor i samspill med andre  

Formålet med etablering av NIBIO har vært å etablere et faglig og økonomisk solid forsknings- og 

utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. NIBIO bes om å 

videreføre samarbeidet med Veterinærinstituttet, Nofima AS og Norsk senter for bygdeforskning for å styrke 

det tverrfaglige forskningssamarbeidet innenfor landbruks- og matsektoren. Instituttet skal også videreutvikle 

samarbeid med andre forskningsinstitutter samt universiteter og høyskoler der det er formålstjenlig for å 

styrke de faglige leveransene til næring og forvaltning.  
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3 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap  

Forvaltningsoppdraget fra Landbruks- og matdepartementet for 2016 knytter seg i hovedsak til bevilgning på 

kap. 1136 post 50 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi. I tillegg 

ytes noe midler fra andre kapitler og poster til konkrete oppdrag. NIBIO disponerer midlene under kap. 1136 

innenfor følgende hovedområder (redusert fra 11 hovedområder i 2015): 

 

1. Effektiv og konkurransedyktig mat- og planteproduksjon i hele landet  

2. Nasjonal beredskap innen mattrygghet og plantehelse 

3. Bærekraftig skogbruk og utmarksforvaltning 

4. Et miljøvennlig landbruk  

5. Forbedre klimarapportering og kunnskap som grunnlag for klimatiltak  

6. Kart og geodata  

7. Areal- og genressurser 

8. Foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi  

 

I arbeidet med å løse forvaltningsoppdraget fra departementet forventes det at NIBIO har en tverrfaglig 

tilnærming til oppgavene. Instituttet har overtatt oppgaver og ansatte fra tre tidligere institutter og har 

dermed en betydelig bredde i sin oppgaveportefølje. Der det er formålstjenlig, skal kunnskap fra ulike deler 

av NIBIO settes inn og integreres for å følge opp tildelingen fra departementet.  

 

NIBIO har også betydelig kunnskap og kompetanse innen klimafeltet, både innen jordbruk og skogbruk, som 

må ses i sammenheng. Kompetansen innen økonomi bør også kobles opp mot biologi, slik at det er mulig å 

utføre kostnytteberegninger som underlag for ulike strategiske valg i forvaltningen. Departementet ønsker 

god dialog med NIBIO for å få kartlagt hvor det er mangelfull kunnskap i sektoren som fremtidige 

forvaltningsoppdrag kan bidra til å løse.  

 

I forbindelse med kommende arbeid med tildelingsbrevet for 2017, ser LMD behov for samarbeid første 

halvår 2016 om videreutvikling av mål- og resultatstyring av instituttet, herunder en konkretisering av mål 

og resultatkrav knyttet til forvaltningsoppdraget. LMD vil ta initiativ til slikt samarbeid.  

 

I 2016 skal NIBIO levere følgende innenfor de åtte hovedområdene som departementets forvaltningsoppdrag 

knytter seg til (kap. 3.1 – 3.8).  

3.1 Effektiv og konkurransedyktig mat- og planteproduksjon i hele 

landet  

NIBIO skal utvikle kunnskap som bidrar til produksjon av nok og trygg mat til en økende befolkning. 

Instituttet skal videreutvikle et sterkt agronomisk og jordfaglig kompetansemiljø. Dette skal gi landbruket og 

samfunnet for øvrig ny kunnskap for økt og bærekraftig matproduksjon som er tilpasset et klima i endring og 

som tar hensyn til stor variasjon i produksjonsbetingelser mellom ulike landsdeler. Dette skal kombineres 

med hensyn til miljø, dyrevelferd, plante- og dyrehelse og en kostnadseffektiv produksjon. 

 

Instituttet skal prioritere kunnskapsutvikling som fremmer god agronomi og dyrkingspraksis for planter som 

er relevante for norske produksjonsforhold. Det skal også legges til rette for nye produksjoner med 

utgangspunkt i lokale og regionale fortrinn. Siktemålet er å utnytte hele landbrukets areal- og 

ressursgrunnlag best mulig. Det langsiktige arbeidet med å ta ut avlingspotensialet i kornproduksjonen som 

følge av sortsmessig fremgang, skal gis høy prioritet. NIBIO skal videreutvikle forskningsbasert kunnskap 
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om økologisk landbruk. Videre skal instituttet utvikle kunnskap om fórproduksjon og driftsmåter som 

fremmer et lønnsomt og bærekraftig husdyrhold. 

 

I 2016 skal NIBIO gi høyere prioritet til utvikling av kunnskap som knytter seg til planteproduksjon i 

områder med alunskifer og radioaktivitet og tungmetaller i matvarer som følge av dette. 

3.2 Nasjonal beredskap innen mattrygghet og plantehelse 

NIBIO skal bidra til nasjonal beredskap innen mattrygghet og plantehelse. Dette innebærer også at 

virksomheten skal bistå med overvåking, analyser, varsling og rådgivning for Mattilsynet og andre deler av 

forvaltningen.  

 

NIBIO må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre analyser, også som nasjonalt 

referanselaboratorium, for plantevernmiddelrester og planteskadegjørere. Instituttet må legge til rette for at 

innovative metoder og kunnskap forankres internasjonalt gjennom relevant kvalitetssikring, slik at råd til 

forvaltning og brukere blir best mulig og bidrar til økt verdiskaping. NIBIO skal ha beredskap og 

kompetanse på virkemåter og effekter av ulike plantevernmiddel og innholdsstoff i planter med potensielt 

uheldig virkning. 

 

NIBIO skal kunne identifisere faktorer som påvirker innhold av soppgifter eller andre naturlig dannede 

uønskede stoffer og utvikle kunnskap som kan bidra til håndtering av fôr, mat og jord med høyt innhold av 

disse. Instituttet skal utvikle kunnskap og være referanse i faglige vurderinger knyttet til genmodifiserte 

organismer.  

 

NIBIO skal ha kompetanse på ulike planteskadegjørere og ha beredskap som kan bidra til friske planter i 

jord-, hage- og skogbruk gjennom sikker og effektiv diagnostisering av planteskadegjørere, kunnskap om 

utvikling av friskt plantemateriale, skadeterskler, prognoser og varsling. Instituttet skal følge og varsle om 

utviklingen i populasjoner av planteskadegjørere. Det er særlig viktig å håndtere risiko for innføring og 

spredning av nye skadegjørere som følge av endringer i klima og økt internasjonal handel.  

3.3 Bærekraftig skogbruk og utmarksforvaltning  

Instituttet skal utføre avgrensede forsknings- og utredningsoppdrag for departementet på tema som 

ressursgrunnlag og produksjon, infrastruktur og hogst av skog, skogskader, bærekraftig verdiskaping og 

skog- og miljøspørsmål. Departementet legger til grunn at Landsskogtakseringen, MiS-registreringer på 

landsskogflatene og forskningsprosjektet Miljøregistreringer i skog (MiS) videreføres, og at hovedvekten 

fortsatt skal ligge på å framskaffe kunnskap om biologisk mangfold i skog som har nytte og betydning for 

det praktiske skogbruket.  

 

NIBIO skal utføre forvaltningsoppgaver knyttet til skogfrøforsyningen og rådgivning for planteskolene. 

Instituttet leder utvalget for kontroll av frøforsyningen til skogbruket og deltar også for Norge på 

internasjonale møter i denne sammenheng.  

 

Innholdet i overvåkingsprogrammet for skogskader må tilpasses instituttets økonomiske rammer og 

prioriteringer ut fra situasjonen i dag. Instituttet må ha beredskapsplaner som også omhandler 

skogskadesituasjoner. Instituttet skal fortsette kunnskapsoppbyggingen om trevirkets miljøegenskaper og 

potensialet for å øke bruken av tre som bygningsmateriale. Instituttet skal innenfor rammen av bevilgningen 

til internasjonalt skogpolitisk arbeid delta i internasjonale skogfaglige prosesser, med vekt på arbeid med 

utvikling av systemer for skogoversikter og rapportering. Instituttet skal også bistå departementet og skal 
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kunne representere Norge i internasjonalt skogsamarbeid. NIBIO skal også opprettholde prosjektet Future 

Forests innenfor denne rammen. På årskonferansen til European Forest Institute (EFI) i 2015 ble det vedtatt 

at årskonferansen i 2017 skal holdes i Norge. NIBIO kan benytte inntil 200 000,- kr av rammen til 

internasjonalt skogpolitisk arbeid til planlegging og gjennomføring av arrangementet i samarbeid med 

NMBU. 

 

Instituttet skal utarbeide rapport om bærekraftig skogbruk. Den første rapporten ble utgitt i 2014. 

Departementet vil i 2016 samarbeide med instituttet om evaluering av dette arbeidet og drøfte en egnet 

videreføring. 

 

NIBIO skal forbedre kunnskapsgrunnlaget for verdiproduksjon fra utmarksbeite gjennom effektiv 

beitekartlegging og veiledning i beitebruk. Instituttet skal også ajourholde Informasjonssystem for beitebruk 

i utmark (IBU). 

3.4 Et miljøvennlig landbruk  

NIBIO skal ha kompetanse og fremskaffe dokumentasjon på de langsiktige miljøkonsekvensene av ulike 

dyrkingssystemer og metoder for å sikre bærekraftig ressursutnyttelse og framtidig produksjonspotensial. 

Forvaltningen har særlig behov for dokumentasjon om hvordan variasjon i vær og dyrkingsmetoder virker på 

erosjon, forurensing, kulturlandskap, biologisk mangfold og genetiske ressurser. Videre er det behov for 

kunnskap om hvilke tiltak landbruket kan iverksette for å tilpasse seg klimaendringer, både når det gjelder 

miljø og produksjon. Instituttet må kunne bistå forvaltningen i arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften 

i Norge. Det er videre behov for kunnskap som gir grunnlag for å redusere avhengigheten av kjemiske 

plantevernmidler og som kan redusere risikoen knyttet til bruk av slike midler. Sentrale mål innenfor 

hovedinnsatsområdet i 2016 er:  

 

 Utvikling av ny kunnskap om hvordan det norske jordbruket kan tilpasse seg målet om økt 

matproduksjon og være bærekraftig, herunder ivareta mål for vannmiljø, luft og klima. 

 Utvikling av kunnskap om virkning av ulike produksjonsformer i jordbruket på produksjons-

potensial og miljø, herunder drifte og videreutvikle JOVA-programmet i henhold til planlagt 

aktivitet. 

 Utvikling av kunnskap om plantevernmidler, integrert plantevern og alternativer til kjemiske 

plantevernmidler. Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS) skal driftes og videreutvikles. Videre 

skal det utvikles kunnskap om miljøkonsekvenser som grunnlag for godkjenning av 

plantevernmidler.  

 Utvikling av kunnskap om resirkulering av avfallsressurser og ikke-fornybare ressurser for 

landbruket. 

 Utvikling av kunnskap om bioøkonomi og sirkulær økonomi. 

 Evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet, jf. supplerende tildelingsbrev datert 2.11.2015. 

3.5 Forbedre klimarapportering og kunnskap som grunnlag for 

klimatiltak  

NIBIO skal videreutvikle kunnskap som gir grunnlag for utforming av effektive virkemidler for å nå 

klimapolitiske målsetninger. Instituttet skal således ha relevant klimakompetanse innenfor jordbruk, 

skogbruk og arealbruk, herunder kompetanse på endringer i karbonlagrene i landøkosystemene og omfang 

og effekter av opptak og utslipp av klimagasser fra landbruket.  
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Instituttet skal ta et særskilt ansvar for utvikling av metoder for kvantifisering av arealbrukens effekt på 

klimasystemet og klimaendringenes påvirkning på landøkosystemet generelt og landbruksproduksjonen 

spesielt. Det er et mål å forbedre klimarelevant kartlegging, overvåking og rapportering innenfor skog- og 

arealbrukssektoren, slik at klimaregnskapet bygger på best mulige data. Instituttet skal samarbeide med 

Miljødirektoratet om norsk rapportering innenfor klimaavtaleverket.  

 

Med grunnlag i forskning og kunnskapsutvikling, skal instituttet sammenstille og formidle råd om 

klimatilpasninger i planteproduksjonen.  

 

I 2016 skal NIBIO videreføre sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen som utreder landbrukets 

klimautfordringer, jf. supplerende tildelingsbrev til Norsk institutt for skog og landskap av 29.4.2015. Videre 

ber departementet instituttet så langt mulig, om å oppdatere klimaframskrivingene med grunnlag i 

tilgjengelig datagrunnlag, og å anslå hvordan framskrivingene slår ut på karbonlagre og behovene for 

klimatilpasninger i landbruket.  

 

Instituttet må være forberedt på at det kan bli aktuelt å bidra til å fremskaffe relevante beregninger for 

landsektoren i oppfølgingen av forhandlingene om nytt klimaavtaleverk, jf. COP21 i Paris i desember 2015. 

NIBIO må også regne med å måtte bistå i prosessen med forhandlinger med EU om felles oppfyllelse av nye 

klimamål.  

 

FNs klimapanel peker i sin femte hovedrapport på at skogens betydning i klimasammenheng vil variere 

mellom regioner. Instituttet bør så langt mulig legge opp til å samarbeide med andre relevante land i det 

boreale barskogbeltet om å styrke kunnskapsgrunnlaget. Departementet viser videre til omtale av 

klimaeffekter av økt bruk av bioenergi og bruk av tre i klimapanelets siste hovedrapport, og ber instituttet 

styrke kunnskapsutviklingen på disse områdene.  

 

Det er videre behov for klimarelevant kunnskap om forvaltning av myr og torvarealer og omdanning og 

utslipp av klimagasser fra myr. Departementet ber instituttet bygge opp kompetanse også på dette området.  

3.6 Kart og geodata  

NIBIO skal drifte og videreutvikle sine kart- og geodatatjenester for forskning, næring og forvaltning. 

Instituttet skal videre sørge for sikker forvaltning av data fra ressursundersøkelser, arbeide med analyse og 

utvikling av ny statistikk og nye temakart, og legge til rette for digitale kart- og tjenesteløsninger på internett. 

 

Instituttet skal ivareta landbrukspartenes interesser og koordinere landbrukets bidrag til Geovekst og Norge 

Digitalt og ta del i utviklingen av satellittbaserte tjenester. Instituttet skal støtte Statistisk sentralbyrå sitt 

arbeid med nasjonal arealstatistikk og European Environmental Agency (EEA) sitt arbeid med europeisk 

arealovervåkning. Instituttet skal også bidra i internasjonale prosesser for å øke samordningen av og 

samhandlingen om geodata på tema instituttet har ansvar for.  

 

NIBIO skal gi kommunene kunnskapsstøtte til oppdatering og vedlikehold av arealressurskartet, AR5. 

Instituttet har det overordnede fagansvaret for AR5. NIBIO skal samarbeide med Landbruksdirektoratet om å 

forvalte, vedlikeholde og gjøre kartdata fra reindriften tilgjengelig. 

3.7 Areal- og genressurser  

NIBIO skal utarbeide og formidle oppdatert arealstatistikk og overvåkningsinformasjon om skog, 

arealressurser, jordsmonn, utmark, eiendom og landskap. NIBIO har ansvaret for å gjennomføre nasjonale 
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ressursundersøkelser og program knyttet til ressursgrunnlaget for landbruk, landbruksbaserte verdikjeder og 

de arealene landbruket forvalter. De nasjonale programmene som gir areal- og ressursdata skal videreføres.  

Sentrale oppgaver er vedlikehold av det nasjonale arealressurskartet (AR5), Landsskogtakseringen og 

Arealregnskapet for utmark. Andre viktige oppgaver er blant annet systematisk overvåkning av 

kulturlandskap og kulturminner, kartlegging av jordsmonn, og et internasjonalt forankret 

overvåkningsopplegg for skogskader (OPS). 

 

Departementet viser til kontakt med instituttet om klargjøring av forhold knyttet til driveplikt og 

leiejordsproblematikk i 2016, herunder undersøkelse av aktuelle sammenhenger mellom leid jord og avling 

jf. også Landbruksdirektoratets rapport på området.  

 

NIBIO skal følge opp strategiplan for Norsk genressurssenter med sikte på å sikre effektiv og bærekraftig 

forvaltning av nasjonale genressurser innen jordbruk og skogbruk. Arbeidet innebærer å samordne nasjonalt 

arbeid på området og følge opp det faglige samarbeidet i nordiske og internasjonale organ, samt bistå faglig i 

norsk oppfølging av internasjonale prosesser. NIBIO skal gi råd til myndighetene og næring om de 

overordnede prioriteringene og behov innenfor genressursforvaltningen.  

 

NIBIO skal: 

 Utvikle og følge opp nasjonale handlingsplaner for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser 

innenfor kulturplanter, skogstrær og husdyr i samsvar med relevante internasjonale vedtak og avtaler, og 

samarbeide med private og offentlige aktører om iverksetting av disse. 

 Oppnå økt oppmerksomhet og bidra til utvikling og formidling av kunnskap om forvaltningen av 

genetiske ressurser gjennom faglig veiledning, koordinering av prioriterte aktiviteter og allsidig 

informasjonsvirksomhet, bl.a. på nettstedet genressurs.no og åpne arrangementer.  

 Bidra til kartlegging og overvåkning, kunnskapsinnhenting, rapportering på indikatorer for genetiske 

ressurser, samt kompetansebygging knyttet til genetisk mangfold av relevans for landbruk og mat.   

3.8 Foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi  

Innen hovedinnsatsområde foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi skal NIBIO gjennomføre 

forvaltningsrettet arbeid innenfor følgende områder:  

 

 Dokumentasjon av næringsøkonomi og matmarked, herunder sekretariatsarbeid for Budsjettnemda 

for jordbruket  

 Driftsøkonomisk veiledning og styring 

 Driftsøkonomiske data og analyser  

 

NIBIO skal levere et godt grunnlag for økonomiske og politiske avgjørelser av stor betydning for produksjon 

og omsetning av landbruksprodukter, næringsmiddelindustri og matvaremarkeder, bygdenæringer og 

landbrukets rolle i samfunnet. NIBIO skal også utarbeide materiale som grunnlag for arbeidet til 

Budsjettnemnda for jordbruket og er sekretariat for nemnda etter avtale med Landbruks- og 

matdepartementet. Instituttet har i tillegg en del særskilte utredningsprosjekter der departementet er 

oppdragsgiver.  

 

Utviklingen i internasjonale råvaremarkeder, endringer i handelspolitiske rammevilkår og konsekvensene av 

dette for norsk landbrukspolitikk og matproduksjon, er også viktige tema. Departementet legger videre vekt 

på økt bruk av data fra driftsgranskingene til forskning og utredning, og på at det fortsatt er en vesentlig 

brukerfinansiering av blant annet kursvirksomhet innen driftsøkonomisk veiledning og styring. 
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Se vedlegg for nærmere om aktiviteter og leveranser under innsatsområdet foretaks-, nærings- og 

samfunnsøkonomi. 

4 Administrative krav 

NIBIO skal støtte opp under LMDs tverrgående mål om en effektiv landbruks- og matforvaltning med 

utgangspunkt i sin egenart.  

 

LMD har et delmål om en enkel og brukervennlig forvaltning med god kvalitet. Dette skal nås gjennom 

forenkling og effektiv ressursbruk. Digitalisering er et viktig virkemiddel for forenkling og for å sikre 

kostnadseffektive og brukervennlige tjenester og løsninger både for brukere og forvaltning. Vi viser for øvrig 

til Rundskriv H-17/15 Digitaliseringsrundskrivet og LMDs Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i 

NIBIO. 

 

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest, ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom 

brukerne og forvaltningen, jamfør rundskriv H-14/2015 om fellesføring i tildelingsbrevene for 2016. I 2016 

skal NIBIO kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. NIBIO står fritt til selv å velge metode for 

kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og 

brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. På bakgrunn 

av kartleggingen skal NIBIO vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.   

 

LMD har også et delmål om gode systemer for samfunnssikkerhet og beredskap. Departementet legger til 

grunn at arbeidet med sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en integrert del av all 

virksomhet i NIBIO. Arbeidet skal være målrettet, systematisk, sporbart og være integrert i virksomhetens 

planverk, styringssystemer og i styringsdialogen med departementet. Instituttet foretar skriftlig kartlegging 

av risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde. Vi viser for øvrig til LMDs Instruks om økonomi- og 

virksomhetsstyring i NIBIO. 

 

NIBIO skal årlig arrangere minst en beredskapsøvelse som går på eget ansvarsområde. I tillegg skal 

virksomheten i løpet av en toårs periode delta i en relevant nasjonal øvelse der det øves enten stab, 

kriseledelse, prosedyre eller fullskala.  

 

Instituttet skal i 2016 arbeide videre med å utvikle en sikkerhetsorganisasjon og kompetansebygging knyttet 

til blant annet informasjonssikkerhet, objektsikkerhet og personellsikkerhet.  

 

Departementet legger til grunn at arbeidet med bemanning, personalforvaltning, kompetanse- og 

organisasjonsutvikling inngår som en helhetlig og integrert del av den strategiske utvikling av NIBIO. 

Instituttet må utvikle en målrettet og systematisk arbeidsgiverpolitikk som er avstemt mot kravene i den 

statlige arbeidsgiverpolitikken.  

 

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft, og gi ungdom muligheter til å gjennomføre 

videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet 

strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til 

informasjonsside for nye lærebedrifter: www.lærlingløftet.no. Departementet forventer at NIBIO tar inn 

minst en lærling i løpet av 2016. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om 

lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. 

 

http://www.l%c3%a6rlingl%c3%b8ftet.no/
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Når det gjelder regnskapsføring, må NIBIO ha regnskapsrutiner og systemer som er i samsvar med de 

grunnleggende krav i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Det må sikres at regnskapet ikke har 

vesentlige feil og mangler. 

5 Andre vesentlige forhold 

5.1 Oppfølging av vedtak om regional tilstedeværelse 

Landbruks- og matdepartementet viser til regjeringens vedtak referert til i tildelingsbrevet for 2015 

vedrørende forandringer i NIBIOs regionale tilstedeværelse. I 2016 skal instituttet prioritere arbeidet med å 

følge opp og implementere vedtaket iht. den samlede fremdriftsplanen godkjent av Landbruks- og 

matdepartementet i desember 2015. Det legges opp til følgende oppfølging i 2016: 

 

Bodø:  NIBIO følger opp regjeringens vedtak om å utarbeide en plan for avvikling av virksomheten 

som egen enhet på noe sikt. En slik plan oversendes departementet innen utgangen av april. 

 

Fureneset: Departementet ber NIBIO om å følge opp instituttets anbefaling om å vurdere den totale 

vestlandsorganiseringen og satsingen der. Det tas utgangspunkt i at aktiviteten ved Fureneset 

trappes ned til å bli en feltstasjon administrativt styrt fra hovedkontoret på Vestlandet. Dette 

inkluderer også at NIBIO legger til rette for fradeling og salg av den bygningsmassen 

instituttet ikke trenger 

 

Holt: Med bakgrunn i NIBIOs anbefalinger og Veterinærinstituttets behov for lokaler i Tromsø, 

vil LMD be instituttet, i samarbeid med Veterinærinstituttet, om å utarbeide en modell for 

fortsatt tilstedeværelse på Holt. Samtidig skal NIBIO videreføre arbeidet med å legge til 

rette for å søke fradeling og salg av bygninger og arealer som ikke er nødvendig for den 

faglige aktiviteten, slik at salg kan gjennomføres så snart godkjente planer foreligger. 

 

Kvithamar/Steinkjer: For å følge opp regjeringens vedtak, bes NIBIO om å skissere hvordan det kan bygges 

opp en ny enhet i Steinkjer som ivaretar behovet for tung landbruksfaglig, regional 

tilstedeværelse i Midt-Norge på områder som er viktige for regionen. Skissen må inneholde 

anslag over økonomiske og faglige konsekvenser.  

 

Foruten forutsetningen om at Kvithamar legges ned som forskningsenhet, skal skissen legge 

til grunn at forsøksfeltaktiviteten ved Kvithamar opprettholdes inntil behovet kan dekkes på 

andre måter. 

 

Løken : NIBIO forhandler ny avtale med Graminor AS og kommer tilbake til LMD med vurdering 

av forsøksvirksomheten for fjellregionen innen 15. februar. Instituttet starter i 2016 arbeidet 

med nedlegging av lokaliteten som egen enhet. 

 

Svanhovd: NIBIO bes om å følge opp bestillinger fra departementet vedrørende Svanhovd, herunder 

blant annet en gjennomgang av økonomi og pengestrøm ved enheten. 
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5.2 Utrede samlokalisering av NIBIOs ansatte på Ås 

På oppdrag fra departementet har Statsbygg i 2015 vurdert mulighetene for å samlokalisere instituttets 

ansatte som skal være lokalisert på Ås. Formålet er å hente ut faglige og økonomiske synergier gjennom 

samling av ansatte i bygg beliggende nær hverandre. Det er behov for å utrede saken ytterligere. NIBIO skal 

følge opp oppdrag fra departementet i saken etter behov.  

6 Budsjettvedtak og utbetalingsplan 

Med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Landbruks- og 

matdepartementet og Innst. 8 S (2015-2016), stilles følgende beløp til disposisjon for NIBIO i 2016: 

 

Område 

Kap-post Formål kroner 

1136-50 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for 

bioøkonomi 

222 448 000 

1138-71 Internasjonalt skogpolitisk arbeid 1 350 000 

1139-71 Miljøregistreringer i skog (naturmangfold og kulturminner) 4 550 000 

1150-21 Evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet 800 000 

Totalt  229 148 000 

 

NIBIO har ikke full fradragsrett for inngående merverdiavgift fordi andelen av omsetningen som er 

avgiftspliktig til andre, er under grensen på 20 prosent, jf. gjeldende grense i merverdiavgiftsloven. 

Kompensasjon for den økte kostnaden med merverdiavgift for 2016 er innarbeidet i rammen på kap. 

1136, post 50. Det samlede beløpet som tildeles i tråd med dette tildelingsbrevet blir overført til 

virksomheten etter følgende utbetalingsplan:  

 

Tid kroner 

Primo januar 

Primo juni  

Primo november  

Totalt 

76 382 666 

76 382 666 

76 382 000 

229 148 000 

 

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til virksomhetens likviditet eller at 

beløpet som settes av til oppgavene endres. Det tar forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge 

av senere endringer i statsbudsjettet for 2016.  

 

Basisbevilgning til NIBIO vil bli overført fra Norges forskningsråd. Kopi av departementets tildelingsbrev til 

Forskningsrådet vil bli sendt instituttet.  

 

Ut over de rammer som eksplisitt gis i dette tildelingsbrevet, er instituttet selv ansvarlig for budsjetteringen 

av midlene mellom resultatområder og aktiviteter innenfor hvert resultatområde. Departementet forutsetter at 

omprioriteringer i virksomheten tar utgangspunkt i landbrukspolitiske mål, instituttets egne strategier og 
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vurderinger av behovene for instituttets produkter og tjenester. Større omprioriteringer i 2016 må avklares 

med departementet. 

 

Departementet vil gjennom året ha behov for bidrag og utredninger som ikke er omtalt i tildelingsbrevet. 

Slike oppgaver vil fremgå av egne brev. NIBIO bes om å sette av 3 mill. kroner til dette formålet fra kap. 

1136 post 50. Midlene vil særlig gå til utredninger innenfor foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi og 

skog- og klimaområdet. 

 

Det er lagt til grunn at kunnskapsstøtte, referansefunksjoner og faglig beredskap fra NIBIO til Mattilsynet og 

Landbruksdirektoratet skal gis med grunnlag i tildelingen fra departementet. NIBIO og direktoratene bør så 

langt det er hensiktsmessig inngå nærmere avtaler/kontrakter om den støtten som skal ytes innenfor rammene 

av tildelingen fra departementet. For større arbeids- og ressurskrevende utredninger eller lignende, som 

instituttet skal delta i, forutsettes finansieringen drøftet og avtalt særskilt mellom instituttet og direktoratene. 

 

Departementet forventer at instituttet utnytter mulighetene for å skaffe oppdragsinntekter i relevante 

markeder.  

 

Det forutsettes at virksomheten i tillegg til de direkte lønnsutgiftene, også dekker indirekte lønnsutgifter som 

arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens 

pensjonskasse betales direkte, på samme måte som i 2015.  

7 Fullmakter for 2016 

7.1 Budsjettfullmakter 

Vedtak om nettobudsjettering: Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. 

Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2016 ved at det er gitt nettobevilgning 

under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Stortingets vedtak innebærer at i tillegg til bevilgning over 

50-post, kan NIBIO disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Virksomheten disponerer 

eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. rundskriv R-106 fra 

Finansdepartementet.  

7.2 Inngåelse av leieavtaler og kjøp av tjenester utover budsjettåret 

Delegasjon av fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret er tatt inn i 

instruks for økonomi- og virksomhetsstyring.  

7.3 Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser 

Departementet delegerer med dette fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i selskaper der NIBIO er 

oppført som eier. Det gis også fullmakt til NIBIO til å innkalle til ordinær generalforsamling i 

aksjeselskapene Instrumenttjenesten AS og ITAS Eierdrift AS. Departementet viser til særbestemmelser for 

statsaksjeselskap, særlig til § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret og § 20-7 om Riksrevisjonens 

kontroll. Det vises også til Retningslinjer for underliggende virksomheters forvaltning av statens 

eierinteresser i aksjeselskaper av 1.7.2015. Disse regulerer blant annet varsling om generalforsamling i 

selskapene. De gir også informasjon om opplysninger som skal gis departementet som ledd i statsrådens 

rapportering til Riksrevisjonen. Delegeringen gjelder for 2016 og kan ikke delegeres videre. Vi viser også til 

Stortingets behandling av Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.  
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Med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Landbruks- og 

matdepartementet og Innst. 8 S (2015-2016), gis NIBIO fullmakt til å avhende alle aksjer og innløse andeler 

i følgende foretak: 

 

1. Gladmat AS 

2. Vågønes Barnehage AS 

3. Dimensions Agri Technologies AS 

4. Svanvik Næringsbygg AS 

5. Kapp Næringshage AS 

6. Oi! Trøndersk mat og drikke AS 

7. Kulturlandskapssenteret i Telemark AS 

8. Nortura SA 

9. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling SA 

10. Sognefrukt SA 

11. Vestskog SA 

12. Felleskjøpet Agri SA 

 

For disse foretakene bes det om at NIBIO arbeider med sikte på nedsalg av aksjer og innløsning av andeler i 

løpet av 2016. 

 

I tildelingsbrev til NIBIO for 2015 ble instituttet bedt om å starte vurderingen av behovet for eierskap i 

Instrumenttjenesten AS og ITAS Eierdrift AS. Departementet ber om at instituttet foretar en samlet 

vurdering av eierskap i aksjeselskap som ikke fremgår av oversikten over, og gir anbefaling om eierskap som 

kan avvikles.  

 

Dersom instituttet mener noen aksjer eller andeler av fagstrategiske eller andre hensyn bør beholdes, skal 

dette begrunnes nærmere. Frist for oversendelse til departementet er innen utgangen av september 2016. 

7.4 Personalfullmakter 

Fullmakter til å opprette nye stillinger, ansettelser og fullmakt til å fastsette lønn delegeres til NIBIO. 

Instituttet er ført opp som forhandlingssted med fullmakt til å føre lokale forhandlinger. Dette fremgår av 

hovedtariffavtalen i staten.  

 

Virksomhetens styre ansetter administrerende direktør, jf. virksomhetens vedtekter. Fastsettelse av lønn 

ved ansettelse skal likevel skje innenfor den ramme som departementet har fastsatt. Videre 

saksbehandler og avgjør styret alle saker knyttet til administrerende direktørs arbeidsforhold.  

 

Departementet gir virksomhetene fullmakt til å fatte vedtak om erstatning på inntil kr. 20.000 til statsansatte 

for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten (Statens personalhåndbok pkt. 10.22). 

Erstatninger utover kr. 20.000,- sendes departementet som forelegger saken for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

8 Rapportering 

Landbruks- og matdepartementet ber NIBIO om å utarbeide en årsrapport som beskriver instituttets 

virksomhet i 2016. Rapportering skal utarbeides etter de krav som er satt i Bestemmelsene til Reglementet 

for økonomistyring i staten, virksomhetsinstruksen, relevante rundskriv og dette tildelingsbrev. 
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Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens aktiviteter og resultater. Videre bør 

rapporteringen disponeres slik at det er enkelt for leseren å få oversikt over helheten, ved at rapporteringen 

på den direkte bevilgningen samordnes med beskrivelsene av den samlede aktiviteten. Det skal også 

rapporteres på de oppgavene som gis gjennom året i egne brev.  

 

Årsrapporten for 2016 har frist for oversendelse til departementet den 15. 3.2017. 

  

Årsrapport inkludert årsregnskap skal sendes departementet elektronisk (postmottak@lmd.dep.no) med kopi 

til Riksrevisjonen (postmottak@riksrevisjonen.no).  

 

Instituttet skal rapportere forenklet til statsregnskapet om likviditetsbevegelsen på oppgjørskontoen i Norges 

Bank, jf. Bestemmelsene pkt. 3.5.4 og 3.6.2 og rundskriv R-106.  

8.1 Årets aktiviteter og resultater  

Føringer under kap. 2 Forskning, innovasjon og kompetanse og kap. 3. Kunnskapsutvikling, formidling og 

beredskap skal i hovedsak rapporteres på under Del III – Årets aktiviteter og resultater i årsrapporten. 

 

I årsrapporten for 2016 skal NIBIO gi en beskrivelse av resultatoppnåelse med utgangspunkt i 

styringssignalene i dette tildelingsbrevet. For hovedområder omtalt i kap. 3. skal instituttet gi en overordnet 

omtale av ny kunnskap, innovasjoner, formidlingsaktiviteter og andre resultater og tiltak som bør trekkes 

frem. Det skal rapporteres både på konkrete bestillinger for 2016 og føringer som knytter seg til 

kunnskapsutvikling av mer langsiktig karakter. Resultatene analyseres og kommenteres ut fra 

tildelingsbrevets resultatforventninger og ut fra utviklingstrekk og utfordringer innen hovedinnsatsområdene.  

 

Med bakgrunn i tidligere resultater, kunnskapsstatus og behov for ny kunnskap innen aktuelle hovedområder, 

ønsker departementet å ha dialog med NIBIO om prioriteringer i forvaltningsoppdraget for 2017.  

8.2 Styring og kontroll i virksomheten 

Kravene under punkt 4, Administrative krav, rapporteres hovedsakelig i Del IV – Styring og kontroll i 

virksomheten i årsrapporten. 

 

I årsrapporten for 2016 skal NIBIO omtale resultatet av kartleggingen av hvordan brukerne opplever 

virksomheten, jf regjeringens fellesføring omtalt under punkt 4, og eventuelt beskrive hvilke tiltak som 

planlegges eller allerede er iverksatt. 

 

For å få en oversikt over IKT-utviklingen i NIBIO, ber LMD om at det i årsrapporten gis en kort 

rapportering på følgende: 

- Andel av virksomhetens tjenester som retter seg mot eksterne brukere (for eksempel 

forvaltningsorganer, private virksomheter, enkeltpersoner), som er digitalisert og i hvilket omfang de 

digitaliserte tjenestene brukes (volum og brukergrupper). 

- En vurdering av effekter av nyere IKT-løsninger internt i virksomhetene og hos brukere. 

 

NIBIOs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal omtales i årsrapporten. LMD ber om at det særskilt 

rapporteres på følgende: 

- Antall gjennomførte øvelser, med en kort beskrivelse av type øvelse. 

- Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, med en kort beskrivelse av området analysen 

dekket. 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
mailto:postmottak@riksrevisjonen.no)
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- Status i arbeidet med styringssystem for informasjonssikkerhet i virksomheten. 

 

LMD vil i eget brev be NIBIO om en rapportering, utenom årsrapporten, på sikkerhetstilstanden i 

virksomheten. Denne rapporteringen skal beskrive sikkerhets- og beredskapsutfordringer, eventuelle 

sikkerhetstruende hendelser som er identifisert, og arbeidet som er gjort i løpet av året for å redusere 

sårbarhet. 

 

For arbeidet med informasjonssikkerhet viser departementet til LMDs Instruks for økonomi- og 

virksomhetsstyring i NIBIO. Vi ber i tillegg NIBIO om å vurdere å gjennomføre de antatt 4 mest effektive 

tiltakene mot IKT-angrep anbefalt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).1 Virksomheten må selv vurdere 

ytterligere tiltak iht. NSMs anbefaling. 

 

Bemanning og personal skal omtales i årsrapporten. LMD ber om at det rapporteres på bruk av lærlinger, 

likelønn, deltid, midlertidige ansatte, og sykefravær fordelt på kjønn. jf. veileder ”Statlige virksomheters 

likestillingsredegjørelser etter aktivitets – og rapporteringsplikten”.  

 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i 

virksomheten. LMD ber om at det rapporteres om mål, tiltak og konkrete resultater i arbeidet med HMS. 

 

Når det gjelder forvaltning av statens eierinteresser i selskaper, viser departementet til retningslinjer for 

underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper av 1. juli 2015, jamfør 

også kap 7.3 i dette tildelingsbrevet. 

8.3 Regnskapsrapportering  

Virksomheten skal i Del VI – Årsregnskap i årsrapporten avgi årsregnskap som fastsatt i Instruks for 

økonomi- og virksomhetsstyring, jf. også Rundskriv R-115 av 11.11.2015. 

 

Virksomheten fører periodisert regnskap og må således følge de statlige regnskapsstandardene slik de er 

fastsatt i rundskriv R-114 av 10.09.2015. 

 

Årsavslutningen for 2016, herunder forklaringer til statsregnskapet, vil departementet på vanlig måte omtale 

i eget brev. 

 

Videre ber departementet om å få tilsendt en kortfattet rapport hvert kvartal på økonomisk status for NIBIO 

med oversikt over inntekter, kostnader og resultat. Tallene skal vurderes og kommenteres på et overordnet 

nivå. Frist for oversendelse er 15. april 2016, 15. juli 2016, 15. oktober 2016 og 15. januar 2017. 

 

  

                                                

1 De 4 tiltakene er; oppgrader program- og maskinvare, installer sikkerhetsoppdateringer, ikke tildel sluttbrukere administrator-

rettigheter samt blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer. Anbefalingen fra NSM er offentliggjort på: 

https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf 

https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf
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9 Styringskalender  

 

Dato Tema Beskrivelse 

Januar-

februar 

Rapportering til 

statsregnskapet 2015 

Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra 

Finansdepartementet. 

 

12.2.2016 Standardiserte 

nøkkeltall for 

nettobudsjetterte 

virksomheter 

Jf. rundskriv R-8/2015 Statsregnskapet for 2015 - 

Årsavslutning og frister for innrapportering fra Finans-

departementet Nøkkeltall som grunnlag for marskonferansen. 

15.3.2016 Frist for årsrapport for 

2015 

Kravene til strukturen er følgende: 

I. Leders beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

 

22. april kl. 

12.00. 

Første ordinære 

styringsmøte 

 

 

Dagsorden for vårens styringsmøte for nettobudsjetterte 

virksomheter er normalt: 

 Rapport om virksomheten i året som gikk, herunder 

styregodkjent regnskap og styrets beretning.  

 Gjennomgang av status på planer/strategier for 

inneværende år.  

 Styrets kontrollansvar v/styreleder.  

 Styrets vurderinger av identifiserte risikoområder; 

status, utviklingstrekk og planlagt oppfølging/tiltak  

 Styrets vurdering av systemer og rutiner for intern 

kontroll.  

 Evt. oppfølging av riksrevisjonssaker.  

 Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter 

departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp.  

 Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet.  

 

15.5.2015 Oppdaterte 

standardiserte 

nøkkeltall for 

nettobudsjetterte 

virksomheter 

Jf. rundskriv R-8/2015 Statsregnskapet for 2015 – Års-

avslutning og frister for innrapportering fra Finans-

departementet. Nøkkeltall som grunnlag for budsjett-

proposisjonen 

25. nov. kl. 

12.00 

Andre ordinære 

styringsmøte 

 

 

Dagsorden for høstens styringsmøter for nettobudsjetterte 

virksomheter vil normalt være: 

 Gjennomgang av status på planer/strategier for 

inneværende år.  

 Hovedlinjene i neste års statsbudsjett.  

 Hovedlinjene i virksomhetenes mål og strategier neste 

år/påfølgende år.  
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 Budsjettforberedelser, herunder ambisjonsnivå og 

prioriteringer.  

 Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter 

departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp.  

 Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet.  
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Vedlegg  

Konkretisering av oppgaver og leveranser for hovedområdet Foretaks-, nærings- og 

samfunnsøkonomi 

 

Mål Leveranse 

Oppdatert og godt faglig grunnlagsmateriale for 

jordbruksforhandlingene og endelige publikasjoner der 

forhandlingsresultatet er innarbeidet 

Ferdigstilte publikasjoner etter faglige mål og 

frister satt av BFJ, herunder: 

 Totalkalkylen for jordbruket  

 Referansebruksberegninger  

 Resultatkontroll  

 Alternative beregninger for partene  

 Volum-  og prisindekser 

 

Andre oppgaver:  

 Normalårsberegninger  

 Oppdatere maskinkostnadsindeks innen 1. 

mars 
 

Oppdatert kunnskap om den økonomiske utviklingen i 

landbruket generelt, og på gårdsbruk hvor en vesentlig 

del av inntekten kommer fra jord- og skogbruk 

 Publisere rapporten Driftsgranskingene i 

jord- og skogbruk i løpet av januar. 

Granskningene baseres på ca. 1000 
regnskap.  

 Publisere rapporten Utsyn over norsk 

landbruk 1. oktober 

 

Oppdatert dokumentasjon av næringsøkonomi og 

marked, og situasjonen i norsk næringsmiddelindustri 

 Publisere rapporten Mat og industri. 

Forutsetter samfinansiering med næringen, 

og i tråd med tidsfrister fastsatt av 
prosjektet 

 Utarbeide statistikk til internasjonale 

organisasjoner i tråd med gitte tidsfrister 

 Bidra til materiale til Nasjonalbudsjettet, 

landbruksdelen. Faglige mål og tidsfrister 

settes av Finansdepartementet 

 Bidra til matvareforbruksberegninger i 

samarbeid med Helsedirektoratet 

 Månedlig publisering av prisutviklingen 

for matvarer i Norge på ulike ledd og 

utviklingen i internasjonale matpriser 

 Møte i relevante internasjonale fora, 

herunder OECD og IFCN, og oppdatere 

aktuell internasjonal statistikk etter dialog 

med Landbruks- og matdepartementet 

 

Videreutviklet data for økonomisk planlegging i 

landbruket til bruk i undervisning og veiledningstjeneste, 

og økt kunnskap om skattlegging av 

 Publisere Håndbok for driftsplanlegging 

innen 1. oktober 

 Ajourføre Norkap og NIBIOs del av 

Økonomix ved behov 
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landbruksvirksomhet og om entreprenørskap og 

næringsutvikling med basis i landbruksnæring 

 Utvikling av standarder og 

infrastrukturløsninger mm. til 

bedriftsledelse og beslutningsstøtte. 
Arbeidet samordnes med Dataflyt SA. 

Resultatene skal være åpne og 

tilgjengelige. 
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