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Statsbudsjettet 2015 – Statens strålevern – Endelig tildelingsbrev
Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet viser
til Stortingets budsjettvedtak slik det fremgår av følgende innstillinger:
•

Budsjettinnst. 7 S (2014-2015) Utenriksdepartementet

•

Budsjettinnst. 9 S (2014-2015) Klima- og miljødepartementet

•

Budsjettinnst. 11 S (2014-2015) Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av Stortingets
vedtak utarbeidet endelig tildelingsbrev med de økonomiske rammer som gjelder for
virksomheten i 2015. Tildelingsbrevet inneholder en nærmere beskrivelse av hovedmål,
prioriteringer og andre forhold av betydning for virksomheten.
Utenriksdepartementet vil i belastningsfullmakter for 2015 pålegge Statens strålevern oppgaver på
vegne av Utenriksdepartementet hvor forslaget til økonomisk ramme for Statens strålevern for
2015 presenteres, og hvor prioriteringer, resultatmål og krav til rapportering beskrives.

1.1. Helse- og omsorgsdepartementet
Tildeling over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett:
Kap. 715 Statens strålevern
Kap. Post
715 01

(i 1 000 kr)
2015
77 557

Benevnelse
Driftsutgifter

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

Folkehelseavdelingen

Saksbehandler
Espen Andresen

715
715

21
45

Spesielle driftsutgifter
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan
overføres- atomberedskap
Sum kap

30 913
4 000
112 470

Nærmere om kap. 715, post 45 Større utstyrsanskaffelser
Posten er satt opp med 4 mill. kroner fra kap.715 post 21 til oppgradering og fornyelse av
basalt måleutstyr på atomberedskapsområdet i tråd med strategien for forvaltning av
radioaktivitet i fôr og næringsmidler utarbeidet av Strålevernet og Mattilsynet (Matstrategien).
Kap. 3715 Statens strålevern
Kap.
3715
3715
3715

Post
02
04
05

Benevnelse
Diverse inntekter
Gebyrinntekter
Oppdragsinntekter
Sum

(i 1 000 kr)
2015
29 040
4 606
1 500
35 146

Kap. 702 Beredskap
Kap. Post
702 21

Benevnelse
Spesielle driftsutgifter - atomberedskap
Sum

(i 1 000 kr)
2015
3 500
3 500

Statens strålevern tildeles 3,5 mill. kroner til særskilte beredskapstiltak over kap. 702, post 21, jf.
Prop. 1 S(2014-2015). Tildelingen skal gå til beredskapsplanlegging, øvelser og oppgradering av
atomberedskapen. Utgangspunktet for tildelingen er Strålevernets søknad i brev av 5. januar 2015.

Kap. 719 Annet folkehelsearbeid
Kap. Post
719 21

Benevnelse
Driftsutgifter
Sum

Statens strålevern tildeles 1 mill. kroner til radonforebyggende arbeid, herunder
kommunikasjonstiltak, identifisering og oppfølging av områder med særdeles store
radonutfordringer mv.

1.2. Klima- og miljødepartementet
Tildeling over Klima- og miljødepartementets budsjett:
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(i 1 000 kr)
2015
1 000
1 000

Kap. 1408 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø
(i 1000 kr)
Kap. Post
1408 01

Benevnelse
Driftsutgifter
Sum

2015
14 200
14 200

Nærmere om kapittel 1408 post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen er økt med 2 mill. kroner i tre år for å styrke arbeidet med atomberedskapen i
miljøforvaltningen. Midlene skal benyttes til forankring og gjennomføring av planverk på
miljøområdet for å følge opp konsekvensene av en atomhendelse.

Kap. 1410 post 21 Miljøvernforskning og miljøovervåking
(i 1000 kr)
Kap. Post
1410 21

Benevnelse
Miljøovervåking og miljødata
Sum

2015
4 345
4 345

Klima- og miljødepartementet vektlegger oppbygging, oppfølging, bruk og formidling
av kunnskap som grunnlag for god forvaltning. De viktigste langsiktige faglige
miljøutfordringene som både må ha et nasjonalt og et internasjonalt fokus, er knyttet til
klima, ivaretakelse av naturens mangfold og reduksjon av miljøgifter.
Statens strålevern er Klima- og miljødepartementets direktorat på området radioaktiv
forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter både nasjonalt og internasjonalt arbeid.
Strålevernet skal sikre et helhetlig forvaltningsregime på dette forvaltningsområdet. Det skal
legges særlig vekt på å videreutvikle samarbeidet med Miljødirektoratet om harmonisert bruk
av forurensningsloven, tilsyn og sanksjoner, og på andre områder der det er nødvendig for å
sikre god forvaltning og et godt kunnskapsgrunnlag.
Statens strålevern skal utvikle kunnskap innen fagområdet for å sikre en god og faglig basert
forvaltning av radioaktiv forurensning og annen stråling i det ytre miljø, for eksempel
gjennom deltakelse i flaggskipene i Framsenteret og forskningsprosjekter i Senter for
Framragende Forskning og forskningsprosjekter finansiert av EU og Norges forskningsråd.
Statens strålevern skal i samarbeid med nøkkelaktører i Europa bidra til å kvantifisere risikoen
for skade av varige lave stråledoser fra forurensning og avfall og effekten av samvirke
mellom ulike miljøgifter, inkludert radioaktive stoffer.
I 2015 skal Statens strålevern særlig legge vekt på beredskap, tilsynsvirksomheten,
identifisering av radioaktiv forurensing fra nye sektorer og avfallsstrømmer samt
overvåke kapasiteten i avfallsbehandlingssystemet. De skal fortsatt vektlegge
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samarbeidet med relevante etater, berørte næringer og andre aktører.
Statens strålevern skal bidra i oppdateringen av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen
for Norskehavet, og delta i oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten. De skal også delta i arbeid i Overvåkningsgruppen og Faglig
forum. Statens strålevern skal arbeide for å redusere utslipp av radioaktive stoffer til marint
miljø slik at OSPAR-målene for 2020 kan oppfylles.
For å redusere risiko for forurensning fra utenlandske kilder skal Strålevernet prioritere
samarbeid med Russland, deltakelse i OSPAR og samarbeid med franske og britiske
myndigheter. De skal også ha dialog med relevante myndigheter for å øke kunnskap og
beredskap knyttet til transport av radioaktivt avfall og reaktordrevne fartøy i våre nære
havområder.
Strålevernet skal koordinere overvåkingen av radioaktiv forurensning i det ytre miljø, delta i
nasjonal miljødatasamordning og videreutvikle det norsk-russiske
miljøovervåkingssamarbeidet. Strålevernet skal i tillegg identifisere og vurdere tiltak for å
begrense konsekvenser av klimaendringer på området radioaktiv forurensing.

1.3. Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet vil i belastningsfullmakter for 2015 sette av midler til rådighet og
pålegge Statens strålevern oppgaver på vegne av Utenriksdepartementet, jf. delmål 2.1 Økt
internasjonalt samarbeid.
Driftsutgifter vil bli dekket med inntil 27,8 millioner kroner over kap. 118, post 01, som skal
dekke både løpende driftsutgifter til internasjonale rådgivnings- og utviklingsoppgaver og
driftsutgifter til forvaltning av tilskuddsmidler innenfor atomhandlingsplanen.
Statens strålevern skal ivareta løpende internasjonale rådgivnings- og utviklingsoppgaver for
Utenriksdepartementet i tråd med Meld. St. 11 (2009-2010) Samarbeidet med Russland om
atomvirksomhet og miljø i nordområdene samt Regjeringens handlingsplan for
atomvirksomhet og miljø i nordområdene (atomhandlingsplanen) av 2013-2017. Strålevernet
skal i denne sammenheng videreføre samarbeidet med Russland og videreutvikle samarbeidet
med Ukraina og andre aktuelle SUS-land om atomsikkerhet, og delta aktivt i
Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for atomsaker. Strålevernet skal videre bl.a. i
samarbeid med IAEA implementere EØS-finansierte prosjekter rettet mot å bedre sikkerheten
på kjernekraftverkene og godt strålevern hos strålevernsmyndighetene. Strålevernet skal også
bistå Utenriksdepartementet i det internasjonale arbeidet for å fremme atomsikkerhet,
kjernefysisk trygghet, nedrustning og ikke-spredning.
I tillegg til slike løpende oppgaver skal Strålevernet forestå forvaltning av samtlige
tilskuddsmidler under atomhandlingsplanen fra Utenriksdepartementet. Størrelsen på
tilskuddsmidlene vil utgjøre inntil 80 millioner kroner over kap. 118, post 70. Av dette
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beløpet utgår 47,2 millioner kroner fra årets bevilgning mens 32,8 millioner kroner er
overførte midler fra 2014. Tilskuddet vil også fremgå av belastningsfullmakt til Statens
strålevern.
Strålevernet vil også få tildelt midler over kap./post 118.71.114 (Nedrustning), til videreføring
av et program om verifikasjon av kjernefysisk nedrustning. Beløpet vil bli spesifisert i egen
belastningsfullmakt.

PRIORIERINGER OG MÅL FOR 2015
STRÅLEEKSPONERING AV MENNESKER OG MILJØ
Delmål 1.1: Utslipp, risiko for utslipp og spredning av radioaktive stoff som kan
forårsake helse- og miljøskade skal holdes på lavest mulig nivå. Alt radioaktivt avfall
skal håndteres forsvarlig på godkjent måte
En effektiv forvaltning av regelverket skal bidra til redusert eksponering av mennesker og
miljø for stråling fra radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Målet er også å sikre
forsvarlig avfallsbehandling og sikker lagring av radioaktivt avfall, herunder brukt brensel og
avfall fra dekommisjonering av anlegg.
Styringsparametre
• Overvåkningsprogrammene
• Avdekke avvik gjennom tilsyn
Statistikk (indikatorer)
• Nivåer og varighet av radioaktiv forurensning i utvalgte utmarksprodukter
• Utslipp av utvalgte radioaktive stoff fra utvalgte nasjonale kilder.
• Nivå i miljøet av utvalgte radioaktive stoff.
• Hendelser ved utvalgte utenlandske kilder som kan påvirke Norge.
•
•

Mengde og type radioaktivt avfall som er deklarert.
Mengde og type avfall som er endelig deponert.

Spesielle oppdrag
• Vurdere om det er ytterligere industrisektorer og avfallsstrømmer som skal reguleres etter
forurensningsloven, jf. EUs Basic Safety Standards direktiv
• Utrede status og eventuelt behov for tiltak for å styrke 0-utslippsarbeidet offshore i dialog
med Miljødirektoratet.
• Ferdigstille forslag til endringer i forurensningsforskriften vedr innføring av gebyr på
området radioaktiv forurensning.
• Utforme et øvingsopplegg for planverket på miljøområdet for å følge opp konsekvensene
av en atomhendelse.
• Lage en oversikt som tydeliggjør forvaltningens oppgaver og ansvar i forbindelse med
framtidig avvikling av nukleære anlegg i Norge
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Flere oppdrag kan bli utformet senere

Delmål 1.2: Reduserte stråledoser til befolkningen
Strålevernet skal innenfor sitt handlingsrom følge med i utviklingen og tilpasse sine
virkemidler slik at stråledosene til befolkningen reduseres innenfor disse områdene.
Spesielle oppdrag
•
•
•

Følge opp en videreføring av en eventuell radonstrategi
Følge opp endringer i strålevernforskriften knyttet til sterke laserpekere og solarier.
Bidra i arbeidsgruppe om nasjonalt yrkesdoseregister

GOD ATOMSIKKERHET
Delmål 2.1: Økt internasjonalt samarbeid
Det internasjonale og bilaterale samarbeidet skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige
ulykker og radioaktivt forurensning og hindre at spaltbart materiale kommer på avveier.
Styrket og fokusert deltagelse i viktige internasjonale fora (IAEA, WHO, OECD Nea, EU,
NSG, HERCA) skal bidra til å få gjennomslag for norske myndigheters synspunkter og
satsningsområder. Strålevernet vil bidra i oppfølgingen av Avtalen mellom Det europeiske
atomfellesskapet, EURATOM, og stater som ikke er med i EU om deltakelse i Fellesskapets
ordning for rask utveksling av informasjon i en radiologisk krise (ECURIE). I tillegg vil
Strålevernet også ha oppfølgingsansvar av den oppgraderte avtalen med Internasjonalt senter
for vitenskap og teknologi (ISTC).

Atomhandlingsplanens geografiske hovedområder er Nordvest-Russland og Ukraina men tar
også høyde for aktiviteter i andre aktuelle SUS-land i tråd med Norges forpliktelser som aktør
i G7s globale partnerskap. Norge vil videreføre atomsamarbeidet med Russland for å bidra til
atomsikkerhet, oppdatert kunnskap om kilder og strålerelaterte trusler. Videre skal
samarbeidet bidra til forbedret regelverk og normer hos russiske forvaltnings- og
tilsynsmyndigheter. Norge vil videre følge opp Statsminister Erna Solbergs og Sveriges
regjerings initiativ fra atomtoppmøtet, Nuclear Securety Summit, i Haag i 2014, hvor partene
tilbydde atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina, herunder følge opp trilateral felleserklæring
mellom Norge Sverige og Ukraina av november2014 der fagområder og prioriteringer
fremgår.
Spesielle oppdrag
• Videreutvikle en god og kvalitetssikret tilskuddsforvaltning av midler over
atomhandlingsplanen.
• Bidra til å oppfylle våre internasjonale forpliktelser på områdene atomsikkerhet,
beredskap og ikke -spredning i rollen som fagdirektorat for UD.
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•
•

Styrke strålevernsmyndigheten i Romania gjennom EØS prosjektet, og i nær dialog med
IAEA.
Bidra ved behov med faglige vurderinger og oppgaver knyttet til UDs kontroll med
eksport av kjernefysiske varer og teknologi fra Norge.

Delmål 2.2: Forsvarlig sikkerhet ved norske atomanlegg
Sikkerheten ved norske atomanlegg skal være forsvarlig, og risikoen for ulykker og angrep
rettet mot nasjonale atomanlegg skal reduseres gjennom forebyggende arbeid nasjonalt og
internasjonalt. Strålevernet skal gjennomføre sitt tilsyn etter de føringene som framgår av
Strålevernets egne plandokument.
Styringsparameter
• Avdekke avvik gjennom tilsyn.
Statistikk
• Antall tilsyn ved norske atomanlegg.
• Antall avvik som avdekkes gjennom tilsyn.
• Detaljert oversikt over nukleært materiale i Norge (”Safeguards”).
Spesielle oppdrag
• Følge opp de to konseptutvalgutredningene (KVU-ene) vedrørende
dekommisjonering og mellomlagring av brukt brensel.

MEDISINSK STRÅLEBRUK
Delmål 3.1: Berettiget og optimalisert medisinsk strålebruk
Strålevernet skal tilpasse sine virkemidler slik at den medisinske strålebruken er berettiget og
optimalisert, og skjer etter faglige og kvalitetssikrede prosedyrer. Strålevernets arbeid skal
bidra til økt strålevernkompetanse i utøvende virksomheter for å redusere skader og
seineffekter ved medisinsk og kosmetisk strålebruk.
Spesielle oppdrag:
• Strålevernet skal følge opp kartleggingsprosjektet av strålevern i grunnutdanningen
hos helsepersonellgrupper.
• Strålevernet skal bidra til at strålevernprinsippene bygges inn i helsetjenestens IKTsystem og at relevante data lagret i disse systemene kan brukes som
kvalitetsindikatorer.
• Strålevernet skal bidra i nasjonalt system for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten.
GOD ATOMBEREDSKAP OG OPERATIV KRISEHÅNDTERINGSEVNE
Delmål 4.1 God atomberedskap og operativ krisehåndteringsevne
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Strålevernet skal, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid raskt avdekke, varsle og
bidra til god håndtering av situasjoner som representerer en risiko for liv, helse, miljø og
andre samfunnsinteresser. Strålevernet skal til enhver tid vurdere og oppdatere trusselbildet
og følge opp Strålevern Rapport 2012:5 «Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i
norsk atomberedskap”. Strålevernet skal gjennomføre ny kgl.res. om atomberedskap med
nytt mandat for Kriseutvalget, herunder samordnet planverk, atomberedskap på regionalt nivå
m.m.
Styringsparameter
• Oppdaterte og samøvde beredskapsplaner i atomberedskapsorganisasjonen i Norge.
• Responstid – fra varsling er mottatt til det er varslet videre til berørte aktører.
• Tidsbruk for etablering av Kriseutvalget for atomberedskaps situasjonsbilde.
Resultatkrav
• 24 timers tilgjenglighet ved Strålevernets telefonvakt alle dager i året.
Spesielle oppdrag
•
•

Strålevernet skal i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre Matstrategien.
Strålevernet skal følge opp arbeidet med å utvikle en nasjonal CBRN-strategi ved at
erfaringer fra atomberedskapsarbeidet inngår i strategiarbeidet, og at det sikres god
koordinering og avstemming mot atomberedskapen.
• Strålevernet skal i samråd med Kriseutvalget lage en ny trusselvurdering.
• I forbindelse følgende oppdrag til Helsedirektoratet:
«Direktoratet skal lede et prosjekt som skal utarbeide oversikt over risiko og sårbarhet i helseog omsorgssektoren, og på basis av oversikten gi departementet anbefaling om forebyggende
og beredskapsmessige tiltak. Direktoratet skal gjennomføre oppdraget i samarbeid med
berørte virksomheter, som Statens strålevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens
legemiddelverk, Statens helsetilsyn, Mattilsynet, de regionale helseforetakene, Norsk
helsenett og fylkesmannsembetene. Kommunesektoren inviteres til å delta» skal Strålevernet
delta i et prosjekt, ledet av Helsedirektoratet, som skal utarbeide oversikt over risiko og
sårbarhet i helse- og omsorgssektoren, og på basis av oversikten gi departementet anbefaling
om forebyggende og beredskapsmessige tiltak. Prosjektet skal levere foreløpig status til
departementet 1. juni 2015 og ferdig produkt 1. september 2015.

2 Øvrige forventninger
Strålevernet bes om å informere HOD i god tid før det publiserer viktige/store rapporter som
er finansiert og/eller bestilt av departementet.

3 Rapportering
Helse- og omsorgsdepartementet
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Den formelle rapporteringen fra Statens strålevern til Helse- og omsorgsdepartementet gis i
etatsstyringsmøtene og gjennom de ordinære resultatrapportene.
Strålevernet skal årlig legge frem en oversikt over utviklingen i stråledosene til befolkningen
fra:
- Mat
- Vann
- UV
- Arbeidsliv
- Radon
- Solarier
Det skal også utvikles metodikk for å overvåke stråledoser til pasient i medisinsk strålebruk
og behandling.
Statsregnskapet for foregående år
Per 31. januar 2015 skal Strålevernet oversende foreløpig bevilgningsrapportering på kapittel
og post basert på standard kontoplan til departementet samt øvrig rapportering knyttet til
statsregnskapet, jf. rundskriv R-8/2013 fra Finansdepartementet.
Halvårsrapportering 2015
Per 31. august skal Strålevernet levere budsjett- og regnskapsrapport med prognose for resten
av året over alle tildelinger gitt i tildelingsbrevet for 2015. Rapporten skal sendes innen den
20. i etterfølgende måned.
Årsrapport 2015
Statens strålevern skal avlegge rapportering for 2015 i henhold til nye krav i Reglement for
økonomistyring innen 1. mars 2016:
I. Leders beretning med signatur:
Beretningen bør ha et omfang på 1-2 sider og skal innholde overordnet vurdering av
resultater, måloppnåelse og de viktigste prioriteringene, samt kort omtale av sentrale forhold
som har hatt betydelig innvirkning på resultater for året.
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall:
Kort om virksomheten, dens organisering, tilknytning og samfunnsoppdraget.
Presentasjon av enkelte hovedtall.
Eksempler på tall kan være
• årsverk og antall ansatte,
• Driftsutgifter,
• Lønnsandel av driftsutgifter,
• Lønnsutgifter per årsverk
III. Årets (det året det rapporteres på) aktiviteter og resultater:
Her tas det utgangspunkt i tildelingsbrevet for det gjeldende året. Dette vil danne hoveddelen
av rapporteringen. I tillegg bør virksomheten selv gjøre en vurdering av andre vesentlige
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forhold som det må rapporteres på. Eksempelvis utviklingstrekk i nøkkeltall, hvis dette viser
vesentlige endringer.
IV. Styring og kontroll i virksomheten:
Selvrefleksjon rundt egen kontroll, egne risikovurderinger, avdekking av avvik, lukking av
avvik og lukking av merknader fra Riksrevisjonen, eventuelt forhold påpekt av departementet.
Oppfølging av forhold påpekt av tilsynsmyndigheter kan også inngå her. Selvrefleksjonen må
tilpasses risiko og vesentlighet.
V. Vurdering av fremtidsutsikter
Interne og eksterne faktorer som påvirker evnen til å løse samfunnsoppdraget på sikt.
VI. Årsregnskap med leders signatur
Bevilgningsrapportering på kapittel og post og artskontorapportering basert på standard
kontoplan. Leders signerte uttalelse med vurdering av årsregnskapet, samt bekreftelse på at
dette gir et dekkende bilde samt opplyse om revisjonsordningen.
Fellesføringer
Tidstyver
Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m.
gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp
disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid
med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe
med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal virksomheten prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne.
Virksomheten skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til tiltak som vil forenkle brukernes
kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.
Innen 1. juni 2015 skal virksomheten melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen
egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomheten skal så i dialog med
sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette
tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles
mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal
arbeides videre med disse.
Intern sikkerhet og beredskap i Statens strålevern
Strålevernet skal oppfylle kravene til sikkerhetsarbeid etter sikkerhetsloven og skal ha
iverksatt sikringstiltak for sine skjermingsverdige objekter etter objektsikkerhetsforskriften.
Strålevernet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner med utgangspunkt i
egen organisasjons ansvar og ressurser. Strålevernet forutsettes å ha gode rutiner og en klar
rollebevissthet i forhold til departementet, øvrige virksomheter innenfor den sentrale
forvaltningen, den utøvende tjenesten og øvrige sektorer i de situasjoner som kan oppstå.
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Strålevernets lokaler kan stilles til rådighet som erstatningslokaler for HOD ved en eventuell
krise hvor departementet ikke har mulighet for å benytte egne lokaler i sentrum av Oslo.
Virksomheten skal i forbindelse med årsrapporten, alternativt halvårsrapporten eller 2.
tertialrapport, sende en rapport om sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten
skal følge disposisjonen under:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-ogberedskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299 .

Klima- og miljødepartementet
All rapportering til Klima- og miljødepartementet skal skje ved direkte innskriving av status i
kursiv under de respektive punktene i tildelingsbrevet.
Avviksrapportering per 30. april 2015 skal omfatte korte statuskommentarer og kun i henhold
til avvik på føringene i tildelingsbrevet. Frist for oversendelse til Klima- og
miljødepartementet: 16. mai 2015.
Foreløpig årsrapport per 31. august 2015 skal være en rapportering i forhold til fastsatte mål
og krav i tildelingsbrevet. Foreløpig årsrapport sendes Klima- og miljødepartementet med
tanke på behandling på halvårsmøtet i oktober. Frist for oversendelse 19. september 2015.
Endelig årsrapport pr 31. desember 2015 er en fullføring og komplettering av den foreløpige
årsrapporten. Frist for oversendelse 27. februar 2016.
Utenriksdepartementet
Avviksrapportering per 1. mai 2015 skal omfatte korte statuskommentarer og kun i henhold til
avvik på føringene i tildelingsbrevet. Frist for oversendelse til Utenriksdepartementet: 15. mai
2015.
Halvårs og årsrapport i henhold til de fastsatte mål og krav i tildelingsbrevet skal utarbeides.
Halvårsrapport sendes Utenriksdepartementet innen 1. september 2015. Endelig årsrapport for
2015 sendes Utenriksdepartementet innen 15. februar 2016.
Egne krav til rapportering for delegerte tilskuddsmidler vil bli meddelt i separat
belastningsfullmakt.

4.

Innspill til statsbudsjettet

Helse- og omsorgsdepartementet
Innspill til proposisjonstekst for statsbudsjettet 2015 skal oversendes departementet innen 1.
mai 2015. Teksten skal være kortfattet og ha en overordnet form. Det skal gå tydelig fram hva
som evt. krever tilleggsbevilgninger og som derfor må sees i sammenheng med innspill til
endringer i budsjettrammen. Etatsomtalene skal totalt være maksimalt 1200 ord (to
trykksider) for de største etatene og vesentlig kortere (halv side) for de mindre virksomhetene.
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Omtalen av utvalgte tiltak, ordninger og prosjekter skal inneholde resultat fra 2014, status
2015 og mål 2016 samlet for hver enkelt sak.
Departementet kommer tilbake til frist for tekstinnspill til omtale av likestilling,
sektorovergripende miljøvernpolitikk mv.
Eventuelle innspill til mindre endringer knyttet til inntekter og utgifter under ordninger med
merinntektsfullmakt, oversendes departementet innen 1. april 2015.
Nedenunder følger frister for innspill til budsjettprosessen:
Frist
15. februar 2015
1. mai 2015
1. mai 2015
1. mai 2015
15. september 2015
1. desember 2015

Beskrivelse
Evt. innspill til RNB 2015
Budsjettforslag 2016 for etatens eget driftsbudsjett
Rammefordelingsforslaget 2015
Forslag til budsjettekster for Prop. 1 S for 2016
Innspill til Omgrupperingsproposisjonen
Eventuelle satsningsforslag for budsjetterminen 2017

Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet vil komme tilbake til frist for tekstinnspill til statsbudsjettet
2015. Strålevernet skal innen 1. mai 2015 levere innspill til presentasjon (faktabokser,
grafiske framstillinger) av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall i
budsjettproposisjonen for 2016. Innspillet skal vektlegge dokumentasjon av indikatorene som
er omtalt i budsjettet for 2015 og være basert på overvåknings- og deklarasjonsdata (se eget
oppdrag).
Fristen for å spille inn eventuelle forslag til endringer i sammensetningen av
forskningsbevilgningene (forsknings- programmer, basisbevilgninger m.m.) og mellom
forskning, overvåking og utredninger på sitt ansvarsområde er 12. april 2015.
Strålevernet skal innen 1. oktober hvert år utarbeide en oversikt som viser mulige
konsekvenser av henholdsvis 10 prosent kutt og 10 prosent økning i overvåkingsbudsjettet
over kapittel 1410, post 21. Fristen for å levere forslag til nye forskningssatsinger er 15.
desember 2015.

Med vennlig hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
Espen Andresen
seniorrådgiver
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Kopi til:
Klima- og miljødepartementet
Utenriksdepartementet
Riksrevisjonen
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Postboks 8013 Dep
Postboks 8114 Dep
Postboks 8130 Dep
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