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1. INNLEDNING 

Det vises til Prop. 1 S (2011-2012), Stortingets innstilling og vedtak. Den nye virkemiddel- og 
resultatområdestrukturen i budsjettet for 2012 gjenspeiles i tildelingsbrevet, og vil bli lagt til 
grunn i alle styringsdokumenter. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 2012 og en 
nærmere beskrivelse av mål, krav og oppdrag som departementet spesielt ønsker å framheve. 
Vi viser også til faste, løpende oppgaver, og understreker at de hovedområder og krav som er 
omtalt i tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hva etaten skal arbeide med.  Etaten har i 
tillegg omfattende funksjoner/oppgaver som også skal utføres med god kvalitet.  
 

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 MILJØVERNMYNDIGHETENES OVERORDNETE STRATEGIER OG 
PRIORITERINGER  

Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S. (2011-2012) og 
regjeringsplattformen. 

Forskning, kartlegging, overvåking, miljøstatistikk og ulike former for rapportering, nasjonalt 
og internasjonalt, skal sikres, slik at vi får den kunnskapen vi har mest bruk for og utnytter 
den på en effektiv og konstruktiv måte. Miljøinstituttene skal sikres kompetanse, kapasitet og 
utstyr til å møte miljøforvaltningens behov. Kunnskap skal stå sentralt i alle 
beslutningsprosesser. Miljøforvaltningen må bidra til at resultater fra forskningen formidles 
på en god og forståelig måte.  Miljø- og kartdata skal være basert på oppdatert kunnskap.  
Data fra miljøforvaltningens ulike fagområder skal kunne sammenstilles og formidles med 
kvalitet og troverdighet og enkelt deles med omverdenen. Arbeidet med samordning av 
miljødata og oppdatering av ”Miljøstatus Norge” skal fortsatt intensiveres, og ny 
resultatområdestruktur skal være grunnlaget for strukturen i miljøstatus.no. Miljøstatus er 
foretrukket kilde til kunnskap om miljøets tilstand og utvikling. 

En offensiv miljøpolitikk avhenger også av vår evne til å skape forståelse for saksområdet, og å 
gjøre miljøpolitikken interessant for folk flest. Miljøforvaltningen skal arbeide mer med 
miljømobilisering og kommunikasjon, og legge større vekt på å kommunisere bedre og mer 
effektivt med; den delen av befolkningen som er interessert og har en åpen holdning til 
saksområdet, barn, ungdom, skolesektoren, næringslivet og kommunene. 

Vi skal forsterke og samordne innsatsen overfor kommunene i deres rolle som 
myndighetsutøver på plan- og miljøområdet. Nettportalen ”Miljøkommune.no” skal lanseres 
våren 2012. 

Miljøverndepartementet skal videreutvikle arbeidet med felles elektroniske kartgrunnlag og 
følge opp ny geodatalov med plikt til deling av aktuell miljø- og geodatainformasjon mellom 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Norge Digitalt arbeidet skal sees i 
sammenheng med videreutviklingen av areal- og miljødata. 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen av 
samfunnet, og arealpolitikk og planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å 
oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål, og skje i tråd med nasjonal politikk. 

Utviklingen i fjellområdene, strandsonen langs sjø og vassdrag, bymarker og grøntarealer i 
byene skal ha spesiell oppmerksomhet i arealpolitikken.  
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Miljøverndepartementet skal bidra til en helhetlig satsing på by- og tettstedsutvikling. En 
ytterligere satsing på samordnet areal- og transportplanlegging skal bidra til mer kompakt 
byutvikling, prioritering av kollektivtransport, sykkel- og gangvei, lavere klimagassutslipp og 
bedre bymiljø.   

Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres 
høyt slik at miljøpolitikken i større grad blir en del av andre departementers prioriteringer.  

Kunnskap om sammenhengen mellom virkemidlene og konsekvensene av  energi- og 
klimapolitikken, herunder konsekvensene for andre miljøverdier som naturmangfold, 
kulturminner og landskap m.v., skal styrkes. Miljøverndepartementet skal være pådriver for at 
energipolitiske valg har en tydelig positiv klimapolitisk forankring og samtidig medfører minst 
mulig andre negative irreversible miljøkonsekvenser. I tillegg til arbeidet under de globale 
miljøavtalene skal Miljøverndepartementet arbeide for å sikre at andre internasjonale avtaler, 
slik som handels- og investeringsavtaler/regelverk og utviklingen av EØS’ indre marked 
støtter opp om miljømålene. Deltakelse i og erfaring fra utvalgte internasjonale fora skal 
brukes strategisk for å fremme og forsterke norsk og internasjonal miljøpolitikk.  

Miljøverndepartementet skal aktivt medvirke til en ambisiøs miljøpolitikk i EU og 
regelverksutvikling i EU/EØS. Miljøverndepartementet vil også bruke øvrige internasjonale 
miljøfora (nordisk, OECD, UNEP, CDS og GEF) og samarbeidsavtalene med Kina, India, Sør-
Afrika og Brasil strategisk.  

Miljø skal integreres på en god måte i utenriks- og utviklingspolitikken, blant annet med vekt 
på kapasitetsbygging i miljø og ressursforvaltning i utviklingsland. Departementet skal legge 
til rette for økt kunnskap om klima og miljø i nord- og polarområdene, som grunnlag for 
forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. Miljøforvaltningen på Svalbard 
skal styrkes.  

Avdelingene og etatene skal aktivt medvirke til å løse de dilemmaer vi står overfor i arbeidet 
med klima, lokale miljøproblemer og naturmangfold.  

Det skal legges fram en ny stortingsmelding med vurdering av klimapolitikken og behov for 
endrede virkemidler i 2012. Oppfølging av den offentlige utredningen om samfunnets 
sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringene står sentralt framover.  

Å sikre naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert. Alle etatene må anvende 
naturmangfoldlovens kapittel II om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk på alle 
vedtak som berører natur. Arbeidet med å etablere nye utvalgte naturtyper og prioriterte 
arter, gjennomføre rovviltforliket og innføre miljøkvalitetsnormer for villaks skal prioriteres i 
2012. Det skal være økt framdrift i arbeidet med marin verneplan, og nasjonalparkplanen og 
implementering av ny modell for lokal forvaltning av verneområder skal avsluttes. 
Kunnskapsgrunnlaget skal styrkes, og arbeidet med å sikre at verdien av naturmangfoldet og 
økosystemtjenestene vurderes som en del av vår nasjonalformue blir viktig.      

Arbeidet med å sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av kyst- og ferskvann og 
havområdene skal prioriteres høyt. Miljøverndepartementet skal videreføre og styrke sin rolle 
som koordinator for utvikling og gjennomføring av forvaltningsplanene for havområder og for 
ferskvann og kystvann. Departementet skal bidra til en samlet og helhetlig tilnærming til økte 
inngrep som følge av økt utbygging for produksjon av energi (vindkraft, vannkraft, havenergi 
og andre energiformer), samt overføringsledninger.  

For å stimulere og legge til rette for et aktivt friluftsliv for alle skal det legges økt vekt på 
friluftsliv som element i det forebyggende helsearbeidet. Utvikling av en Nasjonal 
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handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder  vil gi bedre grunnlag for 
å få til en helhetlig satsing på og tilrettelegging for  friluftsliv.  

Som del av arbeidet med å redusere utslipp av miljøgifter vil Miljøverndepartementet aktivt 
medvirke til å styrke EU/EØS-regelverk og internasjonale avtaler for miljøgifter, 
ozonreduserende stoffer og farlig avfall.  Forurensningsloven og produktkontrolloven skal 
følges opp, herunder videreutvikle regelverket på nødvendige områder for å redusere risiko 
fra helse- og miljøfarlige kjemikaler og gjennomføre kjemikaliepolitikken.  

Miljøverndepartementet skal gjennom forurensningsloven og videreutvikling av virkemidlene 
i avfallspolitikken bidra til å minimere skadelige utslipp fra avfallsbehandling, øke utnyttelsen 
av ressursene i avfallet og øke innsamlingen av farlig avfall.  

Miljøverndepartementet skal sørge for effektiv gjennomføring av nytt regelverk for radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning 
av norske områder fra kilder i utlandet. 

Ny stortingsmelding om kulturminner og kulturmiljø skal tydeliggjøre kulturminnepolitikken. 
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som fellesressurs og 
som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Miljøverndepartementet har 
tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal verdiskapingsstrategi. I dette arbeidet, som vil 
kreve et nært samarbeid mellom flere departementer, skal sammenhengen mellom 
kulturminner og natur gis særlig prioritet. 

Miljøverndepartementet har ansvaret for matrikkel og grunnbok, og skal sørge for ensartet og 
pålitelig eiendoms- og rettighetsregistrering, slik at nødvendige eiendomsopplysninger bidrar 
til viktig statistikk, sikker omsetning og pantsetting av fast eiendom og unngå fremtidige 
rettstvister knyttet til eiendomsgrenser og eiendomsrett. 

Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt innenfor 
eksisterende ressurser. Det skal legges stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling, faglig og 
personlig utvikling for den enkelte medarbeider og tydelig overordnet ledelse. Rekruttering av 
nye medarbeidere skal ha høy prioritet i miljøforvaltningen for å sikre rett bemanning og 
kompetanse. Beredskaps- og sikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet. 

 

Risikoanalyser 

Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta risikoanalyser 
på i 2012. Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på våren. Det legges opp til en 
drøfting på etatsstyringsmøtet til høsten om analysene, risiko og vesentlighet.  
 
 

3. KRAV TIL NORSK POLARINSTITUTT  

3.1. KUNNSKAP 

Bedre kunnskap om klima og miljø er nødvendig for å møte klimaendringene og 
miljøutfordringene i nord, og for å opprettholde miljøverdiene og økosystemenes struktur, 
virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Denne kunnskapen er også nøkkelen for å kunne 
utnytte de nye mulighetene for økt verdiskaping og menneskelig aktivitet innenfor 
miljømessig forsvarlige rammer og begrense det økologiske fotavtrykket ved økonomisk 
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aktivitet i et sårbart miljø. Økt kunnskap om problemstillingene knyttet til smeltende is og snø 
i Arktis er samtidig av stor betydning for globale miljøspørsmål.  
 
Regjeringen prioriterer høyt forskning og overvåking i polarområdene. Hovedinnsatsen vil 
være rettet mot klimaendringer, miljøgifter og biologisk mangfold.  
 
Instituttets forsknings- og miljøovervåkingsvirksomhet skal være konsentrert om de fem 
prioriterte områdene miljøgifter, naturmangfold, kryosfære, oseanografi og geologisk 
kartlegging. Innenfor disse områdene skal innsatsen bidra til å dekke kunnskapsbehov på 
områder der miljøforvaltningen har et direkte forvaltningsansvar eller har en helt sentral 
pådriverrolle både i internasjonale prossesser. Havis, isbreer og marine økosystemer samt 
oseanografi er sentrale elementer i Norsk Polarinstitutts klimaforskningen, koordinert 
gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE. Instituttets forsknings- og 
miljøovervåkingsvirksomhet skal ha geografisk hovedfokus på Svalbard, havmiljøet i nord og 
Antarktis med Bouvetøya og omkringliggende havområder. 
 
ICE’ faglige aktivitet skal ha høy internasjonal kvalitet og være konsentrert om områdene 
havis, snø og økosystemer. Dette gjelder særlig hvordan havisen og snøen påvirker og 
påvirkes av klima, klimaendringenes effekter på økosystemet i nord, spesielt på isavhengige 
arter og på isbreer i polare områder. Det skal legges vekt på kunnskapsutveksling og 
samarbeid med verdens ”brestater” for å øke forståelsen av dynamikken i, og konsekvensen 
av smeltingen av høytliggende brer som følge av klimaendringene.  
 
Framsenteret skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for vår forvaltning i nord, og gi råd 
til forvaltning, næringsliv, publikum generelt og innspill til internasjonale politiske prosesser. 
Dette skal være basert på flerfaglig/tverrfaglig forskning og tett samarbeid mellom 
naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap innenfor 5 definerte 
satsingsområder/flaggskip, Koplet til forskningen skal det også satses aktivt på formidling, 
utdanning og rekruttering.  Framsenteret skal etablere gode forskningsnettverk nasjonalt og 
internasjonalt, og framskaffe kunnskap som kan være viktige bidrag til det internasjonale 
klimaarbeidet.  
 
Den åpne delen av Barentswatch er under etablering i Tromsø, med Kystverket som 
ansvarlig. Norsk Polarinstitutt er partnerinstitusjon.  
 
Det ble i 2007 opprettet en styringsgruppe for å lede arbeidet med planleggingen av et nytt 
isgående forskningsfartøy. Styringsgruppen består av MD, KD, OED og FKD. Gruppen ledes 
av FKD. Regjeringens beslutning om eierskap og driftsansvar er nedfelt i en egen avtale 
mellom MD, FKD og KD og en avtale mellom NP, HI og UiT.  
 
Det faglige ansvaret for luftmålingene på Zeppelinstasjonen tillegges NILU som en 
nasjonal oppgave fra og med 2012, og NILU tildeles midler øremerket kjøp av 
nødvendige varer og tjenester for å gjennomføre denne faglige aktiviteten. 
 
Norsk Polarinstitutts eierskapet til Zeppelinstasjonens bygning og taubane 
videreføres. NPs driftsansvar begrenses til teknisk drift og vedlikehold av 
stasjonsbygget og taubaneanlegget. NPs budsjettmessige ansvar begrenses til utgifter 
knyttet til dette, og dekkes innenfor instituttets budsjettrammer. NPs utgifter til 

http://ice.npolar.no/
http://fimbul.npolar.no/no/
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produksjon og leveranse av varer og tjenester (strøm, ingeniørtjenester, taubanefrakt, 
transport etc) skal heretter dekkes fullt ut av brukerne av stasjonen.  
 
NP forutsettes å inngå leveranseavtaler med brukerne med sikte på at disse skal 
gjelde fra 01.01.2012.   
 
NP har beregnet verdien av de tjenster NP har gitt NILU i 2011 i tiknytning til driften 
av Zeppelinstasjonen til kr 1 700 000. Det legges opp til at det i forbindelse med RNB 
2012 blir overført tilsvarende beløp fra NPs budsjett kap.1471 post 01 til MDs budsjett 
kap. 1410, post 70 Nasjonale oppgaver ved miljøinstituttene, og stillet til disposisjon for 
NILU øremerket kjøp av varer og tjenester knyttet til driften av Zeppelinstasjonen.  
 
Det forutsettes at Norsk Polarinstitutt ikke fakturerer NILU for påløpte utgifter i 2012 
før revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 er vedtatt. 
 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• bidra til videreutvikling av Framsenteret i tråd med vedtatte mål for senteret. 
Instituttets direktør er valgt som den første leder av Sentermøtet, som er det øverste 
organet i Framsenteret. Dette gir også et særlig ansvar for å bidra til utviklingen av 
helheten i Framsenteret.  

 
• lede flaggskipet ”Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk ” og være nestleder i 

flaggskipet ”Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann”.  
Havforskningsinstituttet leder sistnevnte flaggskip, og ledelsen skal alterneres etter to 
år.  
 

• delta aktivt i det faglige arbeidet under flaggskip der dette er relevant, sett på 
bakgrunn av instituttets faglige kompetanse.  

 
• sikre effektiv drift av, og legge til rette for, faglig virksomhet av høy internasjonal 

kvalitet i ICE på områdene havis og snø, breis og isavhengige økosystemer. 
 

• vurdere behovet for, og eventuelt utarbeide en strategi for samordning, 
tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av miljødata for svalbardforvaltningen. 
Sysselmannen skal bistå Norsk Polarinstitutt i dette arbeidet. 
 

• i samarbeid med Sysselmannen, foreta en gjennomgang av Sysselmannens 
kartleggings- og overvåkningsaktivitet for å samordne metodikk og ressursbruk på 
best mulig måte.  
 

• delta aktivt i arbeidet med leveranser av data, informasjon og forskningsresultater til 
BarentsWatch.  
 

• arbeide aktivt for at Framsenteret i den videre oppbyggingsfasen har nær kontakt med 
Barentswatch (åpen del), med sikte på å styrke begge initiativene, og unngå 
dobbeltarbeid. 
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• delta aktivt i arbeidet med videre planlegging og prosjektering av nytt isgående fartøy.  
 

• delta aktivt i arbeidet i«Preparatory Phase» når det gjelder viderutviklingen av 
Svalbard-prosjektet SIOS. Norsk Polarinstitutt skal lede ”Work pacage B” som skal se 
på de miljømessige rammebetingelsene (juridiske og miljøpolitiske) for aktiviteter på 
Svalbard.  

 
• ha et særlig ansvar for å samordne den geografiske infrastrukturen på Svalbard i tett 

kontakt med Statens kartverk (nasjonal geodatakooridinator). 
 

• følge opp delingsplikten etter ny geodatalov gjennom deltakelse i Norge digitalt 
samarbeidet og gjennom bidrag til spesifikasjonsarbeid i INSPIRE på sine 
temaområder. 
 

• etablere et digitalt datasenter for å gi en samlet tilgang til og oversikt over instituttets 
data og digitale tjenester, i samsvar med ikt-strategien, delingsplikten og fellesføringen 
om viderebruk av offentlige data. 
 

Kartproduksjon 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• fullføre ny flyfotografering av Svalbard som grunnlag for oppdaterte og mer nøyaktige 
kart.  Det vil også være en synergieffekt i forhold til klimaforskningen, da vi vil kunne 
masseberegne breendringer på en mer nøyktig måte.  

 
 
For instituttets kartproduksjonsvirksomhet gjelder følgende for 2012: 

 
S1 0 0  -  Utgivelser: 
D20 – Bjørnøya (dersom den ikke blir ferdig i 2011) 
B6 - Eidsvollfjellet 
B7 – Tre Kroner 
C5 - Åsgårdfonna 
 
S1 0 0  -  Konstruksjon: 
B6 - Eidsvollfjellet 
B7 – Tre Kroner 
C6 – Austfjorden (påbegynnes) 
C7 - Dicksonfjorden (påbegynnes) 
D4 – Gotiahalvøya (avhengig av feltmålinger for å kunne fullføres) 
D5 – Lomfjordhalvøya (avhengig av feltmålinger for å kunne fullføres) 
 
Topo-Svalbard 
Integrering av satellittbilder over hele Svalbard 
Kobling av stedsnavnsøk i kartet mot navnedatabasen 
 
Feltarbeide 
Det planlegges en større ekspedisjon til Øst Svalbard for å måle passpunkt og 
grunnlagspunkt til bruk i kartkonstruksjonen frå våre nye flybilder. 
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Temakart 
Påbegynne arbeidet med nye kart(analoge og digitale) i målestokk 1:500.000 
Samarbeide med forsvaret om utgivelse av nye flykart over Svalbard i 
målestokk 1:250.000. (Forsvaret har utsatt prosjektet til 2012) 
Ortofotoproduksjon basert på nye flybilder med prioritering av de mest 
sentrale områdene. Ferdigstille nye veggkart over polområdene i nord og sør 
Div. temakart for interne og eksterne brukere 

 
Kart og geogdata 
Statens kartverk har rollen som nasjonal geodatakoordinator.  Miljøforvaltningen skal 
klarlegge endrings- og utviklingsbehov for sine forvaltningssystemer for å kunne gi enklere 
tilgang til geografisk miljøinformasjon. Det etableres et eget prosjekt under ledelse av Statens 
kartverk og med deltakelse fra etatene.  Mandat for prosjektet utvikles av Statens Kartverk i 
samarbeid med departementet og etatene.  Prosjektet vil kunne medføre behov for involvering 
av virksomheter utenfor miljøforvaltningen.   
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• delta i prosjektet om miljøforvaltningens kartlegging av endrings- og utviklingsbehov 
for egne forvaltningssystemer for å kunne gi enklere tilgang til geografisk informasjon.  

 
Forskning, overvåking og kartlegging 
Etatene skal ha fokus på forsknings- og overvåkingsarbeidet, og instituttene skal være de 
sentrale kompetansesentrene for miljøforvaltningen. For alle overvåkingsprogram skal 
muligheten for bruk av ny teknologi vurderes, f. eks. automatiske målestasjoner, satellitter 
etc. Innledningsvis gjelder dette nye måledata og oppdrag som settes ut på anbud, på lengre 
sikt alle overvåkingsprogram 
Vurderingen bør skje i samarbeid med andre kompetente virksomheter og etater, der dette er 
relevant. Mulighetene for sambruk av data og måleutstyr skal være en del av vurderingen. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• utarbeide en rapporteringsplan for oppdatering av data i Miljøstatus.no, og som 
leveres redaksjonen for Miljøstatus etter nærmere avtale.  Hensikten med dette er at 
etatene skal utarbeide en oversikt/plan som viser når data kan ventes oppdatert, slik at 
Miljøstatus eventuelt kan ta kontakt når planen ikke følges. 

 
• gi høy prioritet til oppfølging av relevante programmer i Forskningsrådet og arbeidet 

med utvikling av strategiske instituttsatsinger (SIS) ved miljøinstituttene. 
 
Miljødatasamordning  
Miljødatasamordning skal være en integrert del av arbeidet i forvaltningen. Klif har rollen som 
nasjonalt samordningsorgan for miljødata. Etatene skal bidra til å styrke 
miljødatasamordningen i sektoren gjennom aktiv deltakelse i faglige nettverk, prosesser og 
fora, og etatene skal slutte opp om arbeidet med sektorens fellesløsninger for miljødata.  
Miljøstatus skal særlig prioriteres, herunder markedsføring og utvikling av 
informasjonsprodukter mot definerte målgrupper. Alle etatene skal bidra med data og 
oppdatert informasjon til miljøstatus. Miljødataforumet skal initiere og koordinere tre prosjekt 
i 2012.  Det ene prosjektet skal definere en overordnet modell for tjenestebasert arkitektur i 
miljøforvaltningen og se på områder for bedre samhandling.  Det andre prosjektet knyttes til 
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kartlegging av metadata i miljøforvaltningen for å bedre harmonisering i bruken av metadata.  
Det siste prosjektet er å få etablert en løsning for forvaltning av indikatorene for nasjonale 
miljømål.   
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• følge opp miljøforvaltningens ikt-strategi og gjennomføre tiltakene i handlingsplanen 
for 2012. 

• bidra i arbeid for å øke bruken av miljøstatus.no hos elever og lærere, i tett samarbeid 
med eksisterende skolerelaterte tiltak som miljølære, kart i skolen og Den naturlige 
skolesekken. 

 

 
Miljøhensyn integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige virksomheter  
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå 
Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”. 

 
Informasjon og kommunikasjon  
Det skal være effektivt samspill om kommunikasjon mellom etatene og departementet 
gjennom tett dialog og utveksling av media- og kommunikasjonsplaner. Informasjonssjefene 
skal møtes regelmessig for å diskutere felles utfordringer og planer både mht media og andre 
kommunikasjonstiltak. Alle medieplanene skal være tilgjengelige for alle etatene og 
departementet.  Etatene og departementet skal også samarbeide om tiltak overfor skolen. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• varsle departementet, og i den grad det er relevant også andre etater, om store 
mediesaker. 

• samarbeide med departementet og de øvrige etatene om Miljøverndepartementets 40-
års jubileum i 2012. 

 

3.2 REGELVERK OG SYSTEMER 

Målrettet, effektiv og miljøvennlig miljøforvaltning 
Etatens systemer og rutiner skal tilpasses risiko og vesentlighet ved at risikovurderinger 
inkluderes i planlegging av egne vesentlige prosesser, prosjekter og tiltak, og legges til grunn 
ved gjennomføring, intern kontroll og oppfølging. Gjennomførte eller påbegynte 
risikoanalyser skal rapporteres i foreløpig og endelig årsrapport. Retningslinjer for denne 
rapporteringen vil bli tatt inn i retningslinjer for den periodiske rapporteringen. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• videreføre arbeidet med risikostyring.  
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Beredskaps og sikkerhetsområdet  
 
Norsk Polarinstitutt skal 

• følge opp beredskapsarbeidet og sikre etatens og miljøforvaltningens evne til å 
håndtere kriser. 

• dokumentere, eventuelt utarbeide og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser til MD. 

• gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2012.  

 
 Fellestiltak knyttet til ikt-strategien   
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• etablere en oversikt over sine data, nettsteder og tjenester og vurdere dette i 
samarbeid med departementet opp mot nasjonale mål for tilgjengeliggjøring av 
offentlig informasjon.   

• i samarbeid med departementet, se på mulighetene for bedre samordnet og koordinert 
forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt administrative løsninger.   

• delta på to nettverksmøter for ikt-lederne som NP og RA koordinerer i 2012, og bidra 
til å etablere et nytt fast nettverk for etatenes systemforvaltere. 

 
Fellesføringer for 2012 
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 N av 
14. mai 2009, og ber departementene skal videreformidle følgende fire fellesføringer til de 
underliggende etatene i 2012:  

• ”Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet 
med inkluderende arbeidsliv”  

• ”Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen”  
• ”Viderebruk av offentlige data”.  
• ”Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser”  

FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på 
dem i den ordinære dialogen med virksomhetene. Alle fellesføringene skal følges opp 
innenfor budsjettrammene for 2012. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-
2012.html?id=665965 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• Følge opp fellesføringer fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemetnet 
angående viderebruk av offentlige data. Etatene skal gjøre egnede og eksisterende 
rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har 
samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der 
kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved 
salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i 
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige 
data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
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virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, 
skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no. 
 
Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende 
publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal 
normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom 
ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten 
eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om 
det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som 
grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. 

 

3.3 INTERNASJONALT SAMARBEID 

 
Miljøvernsamarbeidet med Russland og øvrig arktisk miljøsamarbeid 
Miljøvernsamarbeidet med Russland har en viktig plass i regjeringens og departementets 
strategi for nordområdene. Polarinsituttet er en sentral aktør med prosjektlederansvar for en 
rekke prosjekter. Midlene for prosjektsamarbeid i miljøvernsamarbeidet med Russland og 
Arktisk råd skal brukes i tråd med Utenriksdepartementets retningslinjer.  
Norsk Polarinstitutt skal bidra til det norske arbeidet under Arktisk råd, spesielt innen 
klimaendringer og økosystembasert forvaltning.  
 
Videre skal Norsk Polarinstitutt gi høy prioritet til prosjekter og øvrig medvirkning i arbeidet 
under den norsk-russiske miljøvernkommisjon. Spesiell prioritet har arbeidet rettet mot 
havmiljø og klimaendringer. 
 
Antarktis 
Oppfølging av arbeid knyttet til fremmede arter, turisme og norsk initiativ knyttet til 
klimaspørsmål vil være viktige temaer for samarbeidet under Antarktistraktaten og for ATCM 
i 2012. Miljøverndepartementet har ansvaret for å implementere ansvarsvedlegget til 
miljøprotokollen i norsk rett som en del av Antarktisforskriften. I tillegg har 
Miljøverndepartementet besluttet at forskriften i sin helhet skal revideres. Norsk Polarinstitutt 
skal aktivt bidra til Miljøverndepartementets arbeid under Antarktistraktaten. 
 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 
Nasjonalt mål: Avgrense påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i nord- og polarområdene 
som følge av menneskelig aktivitet. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• bidra til prosjektet Arctic Change Assessment.  
 

• bidra i forbindelse med oppfølging av AMSA-rapporten og i prosjektet Arctic Ocean 
Review.  

 
•  delta i ekspertgruppa på Arctic Ecosystem-based management og i økosystemgruppa 
      under PAME.  

 
 



 

13 
 

Norsk Polarinstutt skal: 
• lede de prosjekter tilknyttet det marine miljø i arbeidsprogrammet for det norsk-

russiske miljøvernsamarbeidet for 2012 hvor instituttet står oppført som ledende 
instans på norsk side, herunder: 

 
o bidra til å utvikle et konsept for en forvaltningsplan for russisk del av 

Barentshavet 
o videreutvikle den felles norsk-russiske miljødataportalen for Barentshavet 
o etablere grunnlaget for et økosystembasert miljøovervåkingsprogram for 

Barentshavet 
o utvikle datagrunnlaget for marine pattedyr som basis for en vitenskapelig 

fundert forvaltning av økosystemet i Barentshavsregionen 
 

• bidra aktivt i et norsk – britisk samarbeid om kulturminner i Antarktis. 
 
• bidra i det internasjonale arbeidet under Antarktistraktaten knyttet til 

forvaltningsplaner for verne- og forvaltningsområder og retningslinjer for ferdsel på 
turistlokaliteter. 

 
• bidra aktivt i pågående arbeid under miljøkomiteen knyttet til utredning og vurdering 

av effekter av fremmede arter og av turisme i Antarktis. 
 
• bistå Miljøverndepartementet med å legge til rette for et faglig program og praktisk 

tilrettelegging i samband med årlige møter med Kinas og Indias 
miljøverndepartementer. 

 
• bidra til departementets arbeid med å endre Antarktisforskriften.   

 
Svalbard 
Norsk Polarinstituttet svalbardrolle er rådgiving og kunnskapsleveranse til departementet, 
direktoratene og sysselmannen. Svalbardrollen skal være basert på fysisk tilstedeværelse, 
egne faglige aktiviteter, og på deltakelse i nasjonalt og internasjonalt miljøovervåkings- og 
forskningssamarbeid på øygruppen.  
 
Arbeidet med å frembringe og tilrettelegge miljøfaglig kunnskap som grunnlag for 
videreutvikling av virkemidler og tiltak i miljøvernforvaltningen på Svalbard og for 
sysselmannens løpende forvaltning og saksbehandling når det gjelder naturforvaltning skal ha 
høy prioritet i 2012.  Dette gjelder ikke på kulturminneområdet eller i fohold til de oppgaver 
som tilligger Klif når det gjelder lokal forurensning og avfallsproblematikk. Bestillinger fra 
sysselmannen som går utover de konkrete resultatkrav som er gitt nedenfor må avveies i 
forhold til kapasitet.  
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3.4 RESULTATOMRÅDE 1: LEVENDE HAV OG KYST  

 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 
Nasjonalt mål 1.1. De marine økosystemenes struktur, verkemåte, produktivitet og 
naturmangfold skal opprettholdes eller gjenopprettes og danne grunnlag for verdiskaping gjennom 
berekraftig bruk av ressurser og økosystemtenester.  
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• sørge for videreutvikling av overvåkingssystemet for Barentshavet – Lofoten innenfor 
eget ansvarsområde.  

 
• følge opp tiltak i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten 

innenfor eget ansvarsområde. 
 

• videreføre oppbyggingen av kunnskap om effekter av klimagassutslipp på vann- og 
havmiljøet.  

 
Nasjonalt mål 1.16. Transport og ferdsel på Svalbard skal ikke medføre vesentlige eller varige 
skader på vegetasjon eller forstyrre dyrelivet. Svalbards natur skal kunne oppleves uforstyrret av 
motorisert ferdsel og støy, også i områder som er lett tilgjengelig fra bosetningene. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• bistå Direktoratet for naturforvaltning med å gjennomføre en ekspertkonferanse om 
bærekraftig turisme/ økoturisme med vekt på de arktiske øyer. Oppdraget vil i 
hovedsak innebære deltagelse i en programkomite sammen med Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren. 

 
Nasjonalt mål 1.17. På Svalbard skal omfanget av villmarksprega område haldast oppe, 
naturmangfaldet bevarast tilnærma upåverka av lokal aktivitet, og verneområdas verdi som 
referanseområde for forskning skal sikras. 
 
Norsk Polarinstitutt skal:  

• etter bestilling fra Sysselmannen, framskaffe en oversikt over eksisterende, relevant 
kunnskap og bidra til å avdekke kunnskapsbehov i forbindelse med  oppstart av 
arbeidet med forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen og Forlandet nasjonalparker 
med nærliggende fuglereservater. 

 
• avholde en workshop om status og behov for tiltak for rødlisteartene på Svalbard, 

knyttet til ny rødliste. Sysselmannen skal bistå Norsk Polarinstitutt. 
 

• bistå Direktoratet for naturforvaltning og Sysselmannen i arbeidet med å ferdigstille 
og starte opp implementeringen av den nye handlingsplanen for isbjørn.   
 

• bidra til Direktoratet for naturforvaltnings vurdering av dagens artsforvaltning 
(hovedfokus: høstbare arter og rødlistearter) i forhold til målene og prinsippene i 
svalbardmiljøloven og svalbardmeldingen. Se oppdragslisten. 
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• bistå Sysselmannen med vurderinger omkring effekten av dokumentert beskatning av 
høstbare arter i fangstområdene, basert på en sammenstilling av fangsstatistikk og om 
mulig bestandsdata for høstede arter for relevante fangstterreng levert av 
Sysselmannen i forbindelse med at Sysselmannen skal utarbeide retningslinjer for 
fangstvirksomhet på Svalbard i tråd med svalbardmiljøloven. Se oppdragslisten. 

 
• oppfølging av nasjonal workshop vedrørende prioriteringer og koordinering av 

trackingstudier av marine fugler i Barentshavsregionen (med kopling til det norsk-
russiske sjøfuglsamarbeidet).  

 
• ved behov, bistå Direktoratet for naturforvaltning i oppfølgingen av partsmøtet for 

isbjørnavtalen.  
 

• fortsette arbeidet med utvikling av parametre for prioriterte indikatorer i 
Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). 
 

• ved behov, bistå Miljøverndepartementet ved revisjon av forskrifter etter 
svalbardmiljøloven. 

 

3.5. RESULTATOMRÅDE 2: LIVSKRAFTIGE ELVER OG INNSJØER 

 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 

Nasjonalt mål 1.17. På Svalbard skal omfanget av villmarksprega område haldast oppe, 
naturmangfaldet bevarast tilnærma upåverka av lokal aktivitet, og verneområdas verdi som 
referanseområde for forskning skal sikras. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• bistå Sysselmannen med faglig støtte til ferdigstilling og implementere en strategi for 
forvaltning av røye.  
 

• gi Sysselmannen faglig støtte i arbeidet med å ferdigstille en handlingsplan for 
fremmede arter på Svalbard.  

 

3.6. RESULTATOMRÅDE 3: FRODIGE VÅTMARKER 

 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 
Nasjonalt mål 3.3. De mest truete naturtypene i våtmark skal ha status som utvalgte naturtyper.  
 
Norsk Polarinstitutt skal:  

• bistå Direktoratet for naturforvaltning med å arrangere workshop om rødlistede 
naturtyper og kartlegging av andre viktige naturtyper på Svalbard.  
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3.7. RESULTATOMRÅDE 5: STORSLÅTT FJELLANDSKAP  

 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 
Nasjonalt mål 5.12. På Svalbard skal omfanet av villmarksrega områder opprettholdes, 
naturmangfoldet bevart tilnærma upåvirka av lokal aktivitet og verneområdenes verdi som 
referanseområde for forskning være sikra.  
 
Nasjonalt mål 5.13. Transport og ferdsel på Svalbard skal ikke medføre vesentlige eller varige 
skader på vegetasjon eller forstyrre dyrelivet. Svalbards natur skal kunne oppleves uforstyrret av 
motorisert ferdsel og støy, også i områder som er lett tilgjengelig fra bosetningene. 
 
Norsk Polarinstitutt skal: 

• fortsette arbeidet med å utarbeide og etablere overvåkingsparametre i MOSJ som kan 
gi systematisk oversikt over ferdsel spesielt knyttet til bruk av snøscooter og 
helikopter. Sysselmannen skal bistå Norsk Polarinstitutt.   

 
• bistå Direktoratet for naturforvaltning i arbeidet med en eventuell gjennomføring av en 

nominasjonsprosess for områder på Svalbard som verdensarv under 
verdensarvkonvensjonen. Se oppdragslisten. 
 

• bidra til Direktoratet for naturforvaltnings arbeid med å etablere datasett for inngrepsfri 
natur på Svalbard, i samsvar med omforente kriterier for et INON-Svalbard. Det kan i 
tillegg være behov for deltagelse i enkelte møter/telefonmøter. Se opdragslisten. 
 

3.8 RESULTATOMRÅDE 11: STABILT KLIMA 

 
Nasjonalt mål 11.5 At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges 
tilpasningsevne er styrket. 
 
Særlig viktige oppgaver for Norsk Polarinstitutt i 2012: 
 
Norsk polarinstitutt skal: 

• bidra i oppfølgingen av NOU 2010:10 / urarbeidelse av stortingsmelding i første rekke 
knyttet til kvalitetssikring av tekster om klimaendringer og konsekvenser for natur og 
samfunn i Nordområdene/Arktis.   
  

• integrere hensynet til klimaendringer i egen virksomhet. 
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4. OPPDRAG 

 
Kunnskap Levere forslag til nye forsknings – og 

overvåkingssatsinger på eget ansvarsområde.   
15. desember 

 Kan spille inn eventuelle forslag til endringer i 
sammensetningen av forskningsbevilgningene 
(forsknings- programmer, basisbevilgninger m.m) og 
mellom forskning, overvåking og utredninger innen sitt 
ansvarsområde.  

15. mars 

 Utarbeide en oversikt som viser mulige konsekvenser 
av henholdsvis 10% kutt og 10% økning i 
overvåkingsbudsjettet (1410.21).   

1. oktober 

 Avholde et kunnskapsseminar i Longyearbyen i første 
kvartal 2012 med bistand fra Sysselmannen på Svalbard 
og de øvrige miljødirektoratene. 

Rapport innen 1. 
oktober 

Regelverk og 
systemer 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2012.  

Sammen med 
årsrapporten for 
2011 

 Rapportere til MD fra beredskapsøvelser i 2012 Fortløpende 
 Gjennomgå Grunnlagsdokument for sikkerhet, og 

rapportere til MD om sikkerhetssituasjonen i etaten. 
Sammen med 
årsrapporten 

 Innrapportere eventuelle sikkerhetstruende hendelser 
til MD. Det skal også rapporteres direkte til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd med rundskriv 1/11 
fra NSM(datert 16.06.2011). 

Fortløpende 
 

 Rapportere til Miljøverndepartementet om status på 
sikkerhetssituasjonen i etaten (med basis i 
sikkerhetsloven med forskrifter). Sentrale momenter er 
gjennomgang av eventuelle sikkerhetstruende 
hendelser og tiltak som er truffet for å håndtere disse. 
Eventuell nye sikkerhetstiltak som innføres på annet 
grunnlag skal også innrapporteres. 

01.06.2012 
 

 Legge til rette for eventuelle inspeksjoner fra MD av 
forebyggende sikkerhetstjeneste. 

Etter varsel fra MD 
 

 Utarbeide forslag til skjermingsverdige objekter iht ny 
forskrift om objektsikkerhet 

Innen 01.06.2012 

 Ut fra ikt-strategiens struktur, gi tilbakemelding på de 
viktigste resultatene og utfordringene sett fra etatens 
ansvarsområder ved årets slutt.  Materialet vil være 
grunnlag for departements- og etatsledernes felles 
gjennomgang av ikt-utviklingen i sektoren.    

Innen 31.12.2012 

 Som en oppfølging av Miljøverndepartementets møter i 
Tromsø den 5.4.2011, levere en rapport om status på 
lagerstyringssystemet i Polarinstituttet. 

1. mars  

Internasjonalt 
samarbeid 

Gi innspill til departementets arbeid med å endre 
Antarktisforskriften. 

15.  mars 

Resultat- Bistå KLIF med å utarbeide en plan for hvordan Frist: 15. september 
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område 1 kunnskapen kan styrkes om klimaendring og 
havforsuring og samvirkende effekter, slik det fremgår 
av punkt 7.5.4 og 7.5.5 i den oppdaterte 
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.  

2012 

Resultat-
område 1 

Avholde en workshop om status og behov for tiltak for 
rødlisteartene på Svalbard, knyttet til ny rødliste. 
Sysselmannen skal bistå Norsk Polarinstitutt. 

Rapport innen 
30.november 

 Utrede behovet for utvikling av en definisjon og faglig 
begrunnet beskrivelse av naturtyper på Svalbard og i 
Antarktis for bl.a. bruk i Miljøverndepartementets 
resultatområdestruktur. 

Rapport innen 30. 
november 

 Bidra med oppdaterte bestandsdata og faglige innspill 
til Direktoratet for naturforvaltnings vurdering av 
dagens artsforvaltning (hovedfokus: høstbare arter og 
rødlistearter) 

Etter nærmere 
avtale med DN 

 Vurdere effekten av dokumentert beskatning av 
høstbare arter i fangstområdene, basert på en 
sammenstilling av fangsstatistikk og om mulig 
bestandsdata for høstede arter for relevante 
fangstterreng. 

Rapport innen 31. 
oktober 

 Bistå DN i arbeidet med å ferdigstille 
miljøverdidelen av prosjektet om miljøverdier og 
sårbarhet i norske havområder og lansering av en 
webløsning våren 2012. 

Frist: våren 2012 

 Det skal gjennomføres et arrangement på 
miljøstatus i forbindelse med 40-års jubileet til MD.  
Etatene skal gi innspill til Klima - og 
forurensningsdirektoratet med forslag til tema for 
et faglig opplegg.  
 

Departementet, 
eventuelt Klima- og 
forurensnings-
direktoratet, vil 
komme med eget 
oppdragsbrev 
vedrørende 
oppdraget. 

Resultat-
område 5 

   Gi tilrettelagte og relevante data til Direktoratet for 
naturforvaltnings arbeid med å etablere datasett for 
inngrepsfri natur på Svalbard.  

      

Etter nærmere 
avtale med DN 

       Produsere naturfaglige beskrivelser knyttet til aktuelle 
områder i nominasjonsprosessen for områder på 
Svalbard som verdensarv.  

 

Forutsatt at DN får 
klarsignal om reelle 
oppstart i løpet av 
februar, levering i 
løpet av juni. 
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OPPDRAG SOM FØLGER AV REGJERINGENS FELLESFØRINGER: 
Regelverk og systemer Prioritering av økt rekruttering av 

personer med nedsatt funksjonsevne 
i arbeidet med inkluderende 
arbeidsliv 
Virksomhetene skal sette aktivitets- og 
resultatmål for å redusere sykefraværet, 
øke sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at 
yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges 
med seks måneder. Virksomhetene skal 
i årsrapporten systematisk beskrive sine 
aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre 
for resultatoppnåelsen og de aktivitetene 
som støtter opp under denne. 

Sammen med årsrapporten 
for 2012 

Regelverk og systemer Økning av antallet lærlinger i 
statsforvaltningen 
Det bør legges til rette for inntak av 
lærlinger med mål om økning av antallet 
lærlinger sammenlignet med 2011. Hver 
virksomhet skal i årsrapporten 
rapportere om hvilke lærefag som 
vurderes som aktuelle, og antall 
lærlinger fordelt på lærefag. 

Sammen med årsrapporten 
for 2012 

Regelverk og systemer Viderebruk av offentlige data 
Det vises til krav foran. Det skal 
framkomme av årsrapporten hvilke data 
som er gjort tilgjengelige. Dersom 
publikumstjenester blir etablert uten 
tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette 
begrunnes i årsrapporten. 

Sammen med årsrapporten 
for 2012 

Regelverk og systemer Utvikling i geografisk fordeling av 
statlige arbeidsplasser 
Underliggende virksomheter skal i sine 
årsrapporter omtale statistikk over 
utviklingen i den geografiske fordelingen 
av arbeidsplasser i virksomheten. 

Sammen med årsrapporten 
for 2012 

 
 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1 TILDELING OG BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Prop. 1 S (2011–
2012), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i 
samsvar med Reglement for økonomistyringen i staten. Bestemmelser om økonomistyring i 
staten, Miljøverndepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i virksomheten og 
andre regler som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. 
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De føringer, krav, oppdrag og lignende som er stilt til virksomheten i kap. 2, 3 og 4 i dette 
tildelingsbrevet, skal realiseres innenfor de tildelte midler uten uhjemlede overskridelser, jf. 
bevilgningsreglementets § 11 annet ledd. Dette innebærer at samtykke til overskridelse må 
innhentes fra departementet før eventuelle utgifter utover tildelte midler pådras. I punkt 5.2 
delegerer departementet myndighet til å benytte gjeldende unntaksbestemmelser i 
Bevilgningsreglementet. Departementet delegerer også myndighet til å pådra merutgifter mot 
tisvarende merinntekter i henhold til Stortingets bevilgningsvedtak for 2011. Departementet 
legger til grunn at Norsk Polarinstitutt har vurdert bruk av disse fullmaktene før saker om 
overskridelse av tildelingene fremmes departementet. Det vises for øvrig til Vedlegg 2: Tillegg 
til kap. 5 Budsjett og fullmakter, med fullmakt til å opprette og inndra stillinger, instruks for 
bruk av tilsagns- og bestillingsfullmakt samt vilkår for å benytte fullmaktene for 2011 i 
henhold til unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet er omtalt. 
 
Etatene skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med politiske 
signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og ressursforvaltning 
omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av nye og endrede 
oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme.  
 
Følgende midler tildeles i 2012: 
Utgifter: 
Kap./post Betegnelse Vedtatt budsjett 

2012 
Tildelt budsjett 
2012 

1400.21 Spesielle driftsutgifter 147 532 000 1 500 000 
1410.21 Miljøovervåking og 

miljødata 
171 458 000 7 518 000 

1471/01 Driftsutgifter 186 521 000 184 821 000 
1471/21 Spesielle driftsutgifter 59 395 000 59 395 000 

 
1471/50 Stipend 498 000 498 000 
SUM   565 404 000 253 732 000  
 
Inntekter: 
Kap./post Betegnelse Vedtatt budsjett 

2012 
Tildelt budsjett 2012 

4471/01 Salgs- og 
utleieinntekter 

9 389 000 9 389 000 

4471/03 Inntekter fra diverse 
tjenesteyting 

51 748 000 51 748 000 

4471/21 Inntekter, Antarktis 11 559 000 11 559 000 
SUM  72 696 000 72 696 000 
 
Det er avsatt lønns- og driftsmidler til sekretariatet ”Climate and Cryophere Project (CliC) 
over post 01. 3,3 mill. kroner, (tidligere avsatt til arbeid med oppfølging av NorACIA) skal 
brukes til å styrke arbeidet med miljøgifter gjennom forvaltningsrettet forskning og 
kartlegging av tilførsler, avsetning, opptak i næringskjeden og effekter i nordområdene og 
Arktis. Nyere stoffer, eksempelvis perfluorerte forbindelser og bromerte flammehemmere, 
skal vektlegges. 
 



 

21 
 

Innenfor rammen på 3 mill. kroner skal Norsk Polarinstitutt løse oppgaver knyttet til 
forvaltningsplanen nærmere spesifisert under resultatområde 1 Levende hav og kyst. I tillegg 
er det satt av inntil 1,5 mill. kroner over MDs budsjett kap. 1400 post 21 til arbeidet med 
helhetlig forvaltning av norske havområder også i 2012. Midlene skal blant annet 
dekke utgifter i forbindelse med faglig bistand i Faglig forum for Barentshavet – 
Lofoten. 
 
Norsk Polarinstitutt er videre, innenfor Svalbardbudsjettet, gitt belastningsfullmakt for inntil 
3,04 mill. kroner under kap. 17. «Refusjon til Norsk Polarinstitutt» for 2012. Norsk 
Polarinstitutt skal sende kasserapport til Justis- og politidepartementet etter samme mønster 
som følges når det gjelder rapportering til det sentrale statsregnskapet. Ordinære 
regnskapsrapporter sendes Miljøverndepartementet med kopi til Justis- og 
politidepartementet. 
 
Behandlingen av tilskudd fra post 50 «Stipend» skal følge bestemmelsene i Funksjonelle krav 
til økonomiforvaltningen i staten, del III Tilskudd og stønad.  
 
Endringen i bevilgningen er for Polarinstituttet kun tekniske endringer og justeringer. Men 
det er lagt til 2 mill. kroner til å styrke driftsbudsjettet i 2012. Til flykartleggingne av Svalbard 
videreføres 3,1 mill. kroner også i 2012.  Polarinstitutt tildeles også 7,518 mill. kroner til 
overvåkning over kap. 1410 post 21.  
 

5.2 DELEGERING AV BUDSJETTMESSIGE FULLMAKTER 

Norsk Polarinstitutt delegeres myndighet til å 
 
1. opprette og inndra stillinger, jf. vedlegg 2 punkt 1, 
 
2. benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder å: 

a. foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 
b. overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter 
c. overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger 

under samme budsjettkapittel 
d. overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre 

følgende budsjetterminer 
e.  inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 
 
Det vises til vilkår for bruk av fullmaktene i vedlegg 2 punkt 3. 

 
3. I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i 

Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene 
under  
a. kap. 1471 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4471 postene 01 og 03  
b. kap. 1471 post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4471 post 21. 
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6. STYRINGSKALENDER 

6.1 RAPPORTERING 

Det vises til departementets etatsstyringshefte.    
 
Retningslinjene for rapportering er sendt ut elektronisk som egen sak, og skal benyttes hvert 
år som rapporteringsmal av etatene. Etatene forutsettes å lagre dette dokumentet og hente det 
fram og fylle ut relevante rapporter når de enkelte rapportene skal avgis. Dersom det blir 
behov for endringer i retningslinjene, vil departementet meddele dette. Vi minner om at alle 
etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det enkelte resultatområde ved 
rapportering pr. 31. august og 31. desember i 2012. Denne oppsummeringen kommer i tillegg 
til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 
 
Frister for rapporteringer i 2012 er: 
 
Avviksrapportering 18. mai 2012 
Foreløpig årsrapport 14. september 2012 
Endelig årsrapport 5. februar 2013 
 
Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 
postmottak@md.dep.no Departementet vil innskjerpe at all rapportering skal foreligge i 
Miljøverndepartementet minst 14 dager før etatsstyringsmøtene. 
 
Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data vedrørende 
personell og utgifter under postene 01 og 21. Rapporteringsinstruks og rapportmaler 
oversendes separat på mail.  
Frist for denne rapporteringen for 2012 er 1. mars 2013. 
 
Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver for 2012”. 
 

7 OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 

VEDLEGG 1: MØTEPLAN 2012 
VEDLEGG 2: TILLEGG TIL KAP. 5 BUDSJETT OG FULLMAKTER 
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