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1. INNLEDNING 

Vi viser til Innst. 8 S (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019) for Nærings- og 

fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets 

styringssignaler for Norges geologiske undersøkelse i 2019. 

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak for NGU i 2019. Brevet 

spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger for 2019, men gir ikke en 

uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet, ansvar og 

faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for styringen av NGU fastsatt 8.5.2014.  
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Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli 

pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det 

sendes tillegg til tildelingsbrev.  

 

2. HOVEDMÅL OG INDIKATORER 

Samfunnsoppdrag 

NGU skal fremskaffe og formidle kunnskap om Norges berggrunn, løsmasser, grunnvann 
og mineralressurser. NGU skal bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets 
behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. NGU skal etablere 
og drive nasjonale databaser som gir informasjon om Norges geologi og geologiske 
ressurser. 

 

Hovedoppgaver 

Mål 1: NGU skal øke kartleggingen av geologiske ressurser 
Mål 2: NGU skal øke omfanget av tilgjengelig geologisk kunnskap til bruk i 
arealplanlegging og utbygging 
Mål 3: NGU skal styrke kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser 
Mål 4: NGU skal sørge for god forvaltning og brukertilpasning av geologisk kunnskap 
Mål 5: NGU skal styrke kommunikasjon og formidling av geologisk kunnskap 

 

Målene skal ses på bakgrunn av og i sammenheng med de rammer som er lagt for NGUs 

virksomhet gjennom lover, forskrifter og Stortingets budsjettvedtak. Rapportering skal skje i 

årsrapporten med mindre det bes om en særskilt rapportering i tertialrapporten. For øvrig 

viser vi til det som står i tildelingsbrevet om rapportering. 

2.1 NGU skal øke kartleggingen av geologiske ressurser 

Det etaten først og fremst skal gjøre på dette området, er: 

 prioritere kartlegging og tolkning som er til stor nytte for samfunnet 

 fremskaffe nødvendige geofysiske og geologiske grunnlagsdata slik at industrien skal 
kunne påvise og utvikle metalliske og andre mineralske råstoffer 

 synliggjøre nytteverdien av kartlegging og tolkning av data for samfunnet 

2.2 NGU skal øke omfanget av tilgjengelig geologisk kunnskap til bruk i 
arealplanlegging og utbygging 

Det etaten først og fremst skal gjøre på dette området, er: 

 bidra til mest mulig tilgjengeliggjøring og bruk av geofaglig kunnskap om skredfare, 
fjellkvalitet, forurensing og natur- og landskapsressurser i arealplanlegging og 
utbygging 

 bidra til at kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av marine områder styrkes 

2.3 NGU skal styrke kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser  

Det etaten først og fremst skal gjøre på dette området, er: 

 forvalte geologisk kunnskap og tilrettelegge for bruken av denne kunnskapen for å 
oppnå størst mulig samfunnsnytte 

 i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer utvikle den 

            grunnleggende kunnskapen om landets oppbygging og geologiske prosesser 
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2.4 NGU skal sørge for god forvaltning og brukertilpasning av geologisk kunnskap 

Det etaten først og fremst skal gjøre på dette området, er:     

 sørge for god brukertilpasning av geologisk kunnskap for å oppnå størst mulig 
samfunnsnytte 

 etablere, samordne og forvalte geologisk kunnskap ved hjelp av databaser og 
karttjenester 

 sørge for en moderne og sikker drift av alle IKT-system 

2.5 NGU skal styrke kommunikasjon og formidling av geologisk kunnskap 

Det etaten først og fremst skal gjøre på dette området, er: 

 i størst mulig grad å synliggjøre nytteverdien av geologisk kunnskap gjennom 

            målrettede formidlingskanaler 

 formidle økt geologisk kunnskap i samfunnet 

 

2.6 Krav til rapportering 

Vi ber om at NGU i sin rapportering om status for de ulike målene også tar med informasjon 

om den endringen som har skjedd i status fra 2018 til 2019.  

 

Under mål 1 skal NGU rapportere om: 

 status for geologisk, geokjemisk og geofysisk kartlegging av mineralressurser 

 status for geologiske og geofysiske undersøkelser som gir bedre data om 
ressurspotensialet på norsk sokkel  

 eksempler på ressursprosjekter igangsatt, bl.a. på bakgrunn av nytt eller forbedret 
datagrunnlag fra NGU 

 status for arbeidet med boring og undersøkelser av kjerner fra Fensfeltet  

 

Under mål 2 skal NGU rapportere om: 

 omfanget av den marine kartleggingen og status for arbeidet med MAREANO-
programmet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Kartverket Sjø 

 omfanget av marine grunnkart for kystsonen som er utviklet i samarbeid med 
næringer og forvaltnings- og forskningsinstitusjoner 

 status for arbeidet med å utvikle bedre grunnlagsdata for planlegging og driving av 
tunneler i samarbeid med Statens Vegvesen og BaneNor 

 oppfølging av regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge og 

vedlikehold av NGUs del av atomberedskapen i samarbeid med Statens strålevern 

 status for arbeidet med å bidra med kunnskap om spredning av miljøgifter 

 status for arbeidet med å utvikle geologisk kunnskap for bedre forvaltning av verdier i 
norsk natur 

 status for arbeidet med å videreutvikle en nasjonal database for grunnundersøkelser i 
samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE), Statens vegvesen og 
BaneNOR. 

 status for arbeidet med skredfarekartleggingen som et oppdrag fra NVE  

 eksempler på prosjekter innenfor arealplanlegging og utbygging som har brukt nytt 
eller forbedret datagrunnlag fra NGU 

 

Under mål 3 skal NGU rapportere om: 

 omfang av datainnsamling og databaseutvikling, ferdigstilling av berggrunns- og 

            løsmassekart samt ny berggrunns- og løsmassedata i nasjonale databaser 
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 status for arbeidet med å utvikle databaser med ressursoversikter for byggeråstoff-, 
naturstein-, industrimineral- og metallforekomster med særlig vekt på forekomster av 
regional og nasjonal interesse 

 status for arbeidet med å videreutvikle det nasjonale borekjerne- og prøvesenteret på 
Løkken for økt bruk fra prospekteringsindustrien 

 status for arbeidet med å videreutvikleiden nasjonale grunnvannsdatabasen med 
bakgrunn i EUs vanndirektiv og vannressursloven 

 eksempler på nytteverdien av å utvikle databasene på prioriterte samfunnsområder 

 

Under mål 4 skal NGU rapportere om: 

 status for arbeidet med å modernisere geofaglige og administrative databaser og 
karttjenester og å sikre et godt IKT-driftsmiljø  

 status for de standardiserte dataleveransene i NGUs nasjonale databaser og 
karttjenester som en integrert del av Norge Digitalt, herunder å ha en oppetid i tråd 
med kravene  

 status for arbeidet med å tilrettelegge nasjonale geologiske temadata og webtjenester 
som omfattes av Geodataloven og EU-direktivet Infrastructure for Spatial Information 
in Eu-rope (INSPIRE) 

 eksempler på hvordan og hvilke effekter bruken av NGUs databaser og karttjenester 
har for ulike brukergrupper i samfunnet 

 eksempler på hvordan teknologiske løsninger fremmer brukervennlige tjenester 

 

Under mål 5 skal NGU rapportere om: 

 utviklingen av nettstedet www.ngu.no som et virkemiddel for å effektivt formidle 
geofaglige data og tjenester til brukerne, bl.a. mineralnæringen og offentlige etater  
antall vitenskapelige artikler i NGU-rapporter, artikler i andre publikasjoner og 
eksterne foredrag 

 redegjøre for styrkingen av samarbeidet med andre etater for å skape og utnytte 
faglige og administrative synergieffekter 

3. FØRINGER OG BESTILLINGER I 2019 

3.1 Prioriterte tiltak  

NGU skal prioritere geologisk, geokjemisk og geofysisk kartlegging av mineralressurser. 

Bevilgningen til NGU er styrket med 10 mill. kroner i 2019 for å øke mineralkartlegging i blant 

annet i Nord-Norge. NGU skal i tillegg sette av økte midler innenfor egen ramme til dette 

formålet. Vi ber NGU rapportere om den samlede bruken av midler til kartlegging av 

mineralressurser i 2019. 

3.2 Samarbeid 

NGU skal samarbeide med relevante  etater for å skape og utnytte faglige og administrative 

synergieffekter.  

 

Innen jordobservasjon skal NGU fortsette samarbeidet med Norsk romsenter og NVE om å 

bygge opp og drive et nasjonalt senter for bruk av satellittbaserte InSAR-data. 

 

NGU skal videreføre skredfarekartleggingen som et oppdrag fra NVE og MAREANO-

programmet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Kartverket.  
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3.3 Bestillinger  

NGU skal ved behov bistå NFD med relevant kunnskapsinnhenting i forbindelse med 
oppfølgingen av evalueringen av mineralloven.  

4. ANDRE FØRINGER  

4.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med 
sikte på å nå målene for dugnaden.  

 

NGU skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle 

rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.  

NGU skal i årsrapporten redegjøre for hvordan virksomhetens rekrutteringsarbeid har vært 

innrettet for å nå 5 pst. - målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.  

Har NGU hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har NGU færre enn fem 

nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre 

personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre 

måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle 

virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede 

tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med 

å nå målene for dugnaden. For øvrig vises det til rundskriv H-3/18.  

 

4.2  Motvirke arbeidslivskriminalitet  
 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. NGU skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av 

inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NGU skal i 

årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 

virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. For øvrig vises det 

til rundskriv H-8/17. 

5.3 Sikkerhet og beredskap  

Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal tilpasses virksomhetens samfunnsoppdrag. NGU 

skal gjennomføre risikovurderinger for å identifisere sårbarheter og avhengigheter som 

krever oppfølging. NGUs internkontrollsystem for informasjonssikkerhet skal avdekke om 

etablerte sikkerhetstiltak er virkningsfulle, og bidra til at korrigerende tiltak iverksettes ved 

behov. Det forventes at NGU regelmessig evaluerer og tar lærdom av øvelser og uønskede 

hendelser. Det skal gjøres rede for NGUs arbeid med beredskap og informasjonssikkerhet i 

årsrapporten.  

5. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2019 

5.1 Budsjettvedtak 

For NGU er det fattet budsjettvedtak på kap. 905 og 3905: 

 
Utgifter              (i 1000 kr) 

Kap. 905  Norges geologiske undersøkelse 

Post 01    Driftsutgifter                                                                                              185 750 
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Post 21    Spesielle driftsutgifter (kan overføres)                                                         75 320  

Sum kap. 905                                                                                                            261 070 

 
Av driftsbevilgningen skal om lag 29 mill. kroner brukes til videreføring av Mareano-
programmet. 

 
Inntekter              (i 1000 kr) 

Kap. 3905  Norges geologiske undersøkelse  

Post 03     Oppdragsinntekter og andre inntekter                                                       79 601        
 

Sum kap. 3905                                                                                                            79 601 

 

 

NGU har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 innenfor de bevilgningsrammer som er 

gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om 

økonomistyring i staten, pkt. 2.2.). 

 

Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan 

overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt 

eksplisitt fullmakt om noe annet, jf. punkt 5.2 under.  

5.2 Budsjettfullmakter 

Merinntektsfullmakt 

 NGU gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 905, post 21 mot tilsvarende 
merinntekter under kap. 3905, post 03.  

 Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til 
overskridelse som utgiftsføres på kap. 1633, post 01. Merinntekter og eventuelle 
mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til etterfølgende 
år. Se Finansdepartementets rundskriv R-110 for mer informasjon. 

 
Bortsett fra begrensningen på 2 pst. av bevilgningen må fullmakten disponeres i samsvar 
med Finansdepartementets rundskriv R-110, jf. rundskrivets punkt 2.4. 
 
Fullmakt til å overskride 

 NGU kan i 2019 overskride bevilgningen under kap. 905 post 21 i forbindelse med 
gjennomføring av bestemte oppdrag mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til 
disse prosjektene i 2019  under kap. 3905, post 03. Ved beregning av beløp som kan 
overføres til 2020 under nevnte utgiftsbevilgning, skal alle ubrukte merinntekter og 
mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse 
på posten.  

5.3 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. NGU skal føre regnskap 

etter periodiseringsprinsippet.  

5.4 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 

tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 905 og 3905 stilt til disposisjon for NGU.  
 

Med hilsen 
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Sigrid Dahl Grønnevet  (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 Geir Bj. Sætre  

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2019 

 

Måned Dato Aktivitet 

Jan.-feb. Medio jan. - 
medio feb. 

Avslutning statsregnskap 2018, jf. eget brev fra NFD med 
frister 

Mars 1. mars 

1. mars 
15. mars 

Årsrapport 2018, jf. krav i R-115 

Ev. innspill til revidert budsjett 2019 
Budsjettforslag 2020 

April   

Mai 15. mai  Etatsstyringsmøte vår (tentativt) 

Juni  Kontraktssamtale med virksomhetsleder 

Juli   

Aug.   

Sept. 20. sept.:  
20. sept.: 

Risikovurdering 
Status økonomi per 31.aug., inklusive eventuelle innspill til 
endringsproposisjon høstsesjon 2019  

Okt. Okt. - nov. 
15. nov. 

Dialog om tildelingsbrev for 2020 
Etatsstyringsmøte høst (tentativt) 

Nov. 1. nov. Ev. innspill til store satsinger 2021 

Des. 31. des. Tildelingsbrev for 2020 

 

 

Nærmere informasjon om format og innhold i de ulike leveransene i styringskalenderen for 
virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet finnes på 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-
arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/ 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2019 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som 

reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i 

Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også til 

veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene 

nærmere.  

 

NFD delegerer med dette følgende fullmakter til NGU for 2019, med de utdypende vilkår som 

er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:  

 

 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av bevilgningen 

på den aktuelle posten. 

 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, 

forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av 

bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 

2015. 

 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål med inntil 5 prosent av 

bevilgningen på den aktuelle posten mot tilsvarende innsparing i de neste fem 

budsjettårene.  

 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 

overensstemmelse med kravene i rundskrivet. Det bes om rapportering om utnyttelsen av 

hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  

 

Administrative fullmakter 

Det vises til følgende:  

 NFDs brev av 30.06.16 om ikrafttredelse av NGUs reviderte personalreglement fra 

01.07.16. 

 NHDs brev av 30.1.2002 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning ved 

skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten. 

 NHDs brev av 6.6.2002 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for arbeids- 

og reisetid for tjenestereiser i utlandet. 

 NHDs brev av 10.3.2005 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse 

med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved kortvarige 

kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere. 

 

 

 

 

 


