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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet 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 Norsk Romsenter i 2019. 
 
Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for Norsk Romsenter i 2019. 
Brevet gir også faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2019, men 
gir ikke en uttømmende oversikt over etatens oppgaver. Etatens myndighet, ansvar og faste 
oppgaver framgår av hovedinstruks for styringen av Norsk Romsenter, fastsatt 19.06.2014. 
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I tillegg til tildelingsbrevet og hovedinstruksen gjelder følgende styringsdokumenter av 
flerårig karakter: 
 

 Regelverk for tilskudd til kontingent i European Space Agency og tilskudd til 
internasjonal romvirksomhet fastsatt 14.oktober 2008  

 Retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer 
fastsatt 1. juli 2014  

 Regelverk for forvaltning av tilskudd til nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter 
fastsatt 1. juli 2014  

 Regelverk for tilskudd til norsk deltakelse i utbyggingen av det europeiske 
satellittnavigasjonssystemet Galileo fastsatt 16. mars 2010  

 
For øvrig gjelder Reglement for økonomistyring i staten; Bestemmelser om økonomistyring i 
staten og føringene fastsatt i Prop. 1 S (2018–2019). 
 
Departementet tar forbehold om at etaten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt 
enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller vil det sendes 
tillegg til tildelingsbrev.  
 

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 

Målene for norsk romvirksomhet er fastsatt i Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og 
jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte. Hovedmålet for den norske satsingen på 
romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. Det er satt fire 
delmål for satsingen:  
 

 Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting  

 Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov  

 Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet  

 God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet  
 
Meldingen fastsetter videre at Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende 
og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske 
samfunnet. Det skal arbeides for at offentlige investeringer i romvirksomhet forvaltes 
kostnadseffektivt og fører til størst mulig samfunnsnytte. Satsingen skal bidra til økt 
konkurranseevne og verdiskapning i norsk næringsliv. Videre skal det arbeides for at 
romvirksomhet bidrar til å realisere regjeringens mål for andre politikkområder, slik som 
nordområdene, klima- og miljøpolitikk, samfunnssikkerhet, transport og forskning. 

Prioriteringer 2019 

I 2019 skal Norsk Romsenter særlig prioritere følgende oppgaver: 
 Styrking av Norges industriretur i den europeiske romorganisasjonen ESA 

 Ivaretakelse av Norges interesser i EUs romprogrammer, herunder Galileo og 
EGNOS, Copernicus og Horisont 2020 

 Tilrettelegging for at romvirksomhet og rominfrastruktur skal kunne bidra til å løse 
nasjonale brukerbehov og økt verdiskaping 

 Bidra til å utvikle norsk politikk innenfor romsikkerhet 
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Romvirksomhet er et sektorovergripende politikkfelt. Departementet legger derfor vekt på 
samordning mellom Norsk Romsenter og andre offentlige aktører, herunder Norges 
forskningsråd, Innovasjon Norge, Kystverket, Kartverket, Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, 
Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, Space Norway AS, Andøya Space Center AS, 
StatSat AS, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

3. MÅL OG INDIKATORER 

3.1 Målbilde 

 
Samfunnsoppdrag 
Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ for 
å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.  
 
Hovedmål 
Norsk Romsenter skal bidra til å realisere målene for norsk romvirksomhet, slik de 
er fastsatt i Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for 
næring og nytte; 
 

 Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting  

 Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov  

 Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet  

 God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet  
 
Det skal arbeides for at offentlige investeringer i romvirksomhet forvaltes 
kostnadseffektivt og fører til størst mulig samfunnsnytte. Satsingen skal bidra til økt 
konkurranseevne og verdiskapning i norsk næringsliv. Videre skal det arbeides for 
at romvirksomhet bidrar til å realisere regjeringens mål for andre politikkområder, 
slik som nordområdene, klima- og miljøpolitikk, samfunnssikkerhet, transport og 
forskning. 

 
Delmål 
1. - Maksimal utnyttelse av deltakelse i ESAs programmer 
2. - Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer  
3. - Videre utvikling av nasjonal rominfrastruktur  
4. - Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor romsektoren  
5. - Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 

 

3.2 Prioriterte tiltak i 2019 

I Prop 1 S (2018-2019) ble det informert om at Nærings- og fiskeridepartementet arbeider 
med en romstrategi. Regjeringen skal legge frem sin romstrategi i 2019. Norsk Romsenter 
skal i 2019 bistå NFD i utformingen og oppfølgingen av den nasjonale romstrategien. 
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Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en ny nasjonal romlov, jf  Prop 1 S (2018-
2019) som skal fastsette overordnede rammer for romvirksomhet. Norsk Romsenter skal bistå 
NFD i arbeidet med den nye romloven. 
 
I forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2018, ble Andøya Space Center 
bevilget 20 mill. kroner i form at et ansvarlig lån til å gjennomføre en mulighetsstudie for 
etablering av en oppsytningsbase for småsatelitter på Andøya. Norsk Romsenter skal fortsette 
å bistå NFD i utredningen av oppskytningskapasitet på Andøya. 
 
Regjeringen ga i Prop. 55 S (2017-2018) et betinget tilsagn om egenkapital til Space Norway 
AS for å realisere prosjektet for å etablere satelittbasert kapasitet for bredbåndsdekning i 
nordområdene. Norsk Romsenter skal fortsette å bistå NFD i det videre arbeidet med arktisk 
satellittkommunikasjon i 2019. 
 
Norge er i forhandlinger med EU om tilgang på den krypterte posisjoneringstjenesten PRS i 
navigasjonssystemet Galileo. Norsk Romsenter skal i 2019 bistå UD og NFD i arbeidet med å 
ferdigstille en avtale om norsk deltakelse i Galileo PRS. 
 
Norges deltagelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS og 
jordobservasjonsprogrammet Copernicus løper frem til 2020. Norsk Romsenter skal i 2019 
utarbeide beslutningsunderlag for en eventuell videreføring av norsk deltagelse i disse 
programmene etter 2020. 
 
Faste leveranser og frister for disse går frem av styringskalenderen, jf. vedlegg 1. 
 

3.3 Per mål 

Delmål 1: Maksimal utnyttelse av deltakelse i ESAs programmer 
Norges deltakelse i ESAs programmer skal bidra til teknologiutvikling og 
kompetansebygging i norsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning. Videre skal 
deltakelsen bidra til å utvikle teknologi som kan ivareta norske brukerbehov. Innsatsen skal 
prioriteres mot områder der Norge har særlige forutsetninger eller behov. Resultater på dette 
området måles i form av ringvirkningsfaktor, returkoeffisienter og i hvilken grad ESA-
deltakelsen utløser omsetning i norske bedrifter. Norsk Romsenter skal føre dialog med 
norske institusjoner og næringsliv som har aktiviteter innen romvirksomhet, med sikte på å 
sikre best mulig utnyttelse av ESA-medlemskapet. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2019 er som følger: 
 

Indikator Mål og tiltak 2019 
Ringvirkningsfaktor for norske 
industriaktører 

Minst 4,0 

Returkoeffisient i ESAs obligatoriske 
programmer 

Minst 0,80 

Returkoeffisient i ESAs frivillige 
programmer 

Minst 0,98 
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ESA-generert salg Minst 1100 mill. kroner  
Posisjonere og sikre nye roller for 
norske romaktører i det globale 
rommarkedet 

Oppgaver 

 Sikre kontrakter innenfor ESAs 
næringsrettede programmer, med betydelige 
internasjonale ringvirkninger. 

 Avklare norske aktørers muligheter for og 
nytte av deltagelse i utvikling, produksjon og 
operasjon av små bæreraketter og tilpasse 
norske aktiviteter i 
romtransportprogrammene. 

 Prioritere forberedelser til ESAs 
ministerkonferanse i november 2019, og 
utarbeide underlag for tilrådning av 
forpliktelser. Innsatsen skal prioriteres mot 
områder der Norge har særlige forutsetninger 
eller behov. 

 
 
Delmål 2: Maksimal nytte av Norges deltakelse i EUs romprogrammer 
Deltakelse i EUs romprogrammer skal bidra til at Norge kan påvirke infrastruktur som er 
viktig for oss. Videre skal Norsk Romsenter jobbe for at norske aktører får den innsikten som 
er nødvendig for best mulig utnyttelse av EUs satellittsystemer for norsk industri og brukere. I 
2019 vil det være særlig viktig å sikre kontinuiteten i Norges deltakelse i EGNOS, Galileo og 
Copernicus, herunder forberede en eventuell videreføring av norsk deltagelse etter 2020. Det 
er også med utgangspunkt i norske interesser viktig å følge utviklingen i EUs rompolitikk og 
implementeringen av EUs romstrategi. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2019 er som følger: 
 

Indikator Mål og tiltak 2019 
Norsk deltakelse i EUs 
romprogrammer på like vilkår som 
EUs medlemsstater. 

Resultatmål 

 Ferdigstilt avtale om norsk deltakelse i PRS. 

Skriftlige leveranser 

 Utarbeide rapport etter sektorspesifikke 
målinger av brukerytelsen til Galileo og 
EGNOS 

 Anbefale nasjonale løsninger for håndtering 
av radiointerferens i frekvensbånd brukt til 
satellittnavigasjon. 

Oppgaver 

 Arbeide for norsk industriell deltagelse i 
utvikling og leveranser til andre generasjon 
av Galileo/EGNOS og Copernicus.  
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 Følge med/delta i EUs oppfølgning av 
Europeisk Radionavigasjonsplan (ERNP) for 
å se nasjonal og europeiske planer innen PNT 
i sammenheng. 

Norsk deltakelse i andre generasjon av 
EUs romprogrammer 

Skriftlige leveranser 

 Utarbeide beslutningsgrunnlag for Norges 
eventuelle deltakelse i EUs romprogrammer 
for perioden 2021-2017. 

 
Delmål 3: Videre utvikling av nasjonal rominfrastruktur 
Nasjonal infrastruktursatsing skal være komplementær med Norges internasjonale satsing 
gjennom deltakelse i ESA, EUs romprogrammer og bilaterale avtaler. Nasjonale aktiviteter 
skal bidra til å dekke behov som ikke kan løses gjennom internasjonalt samarbeid og fremme 
tiltak som øker brukernytten av Norges internasjonale satsing. Norsk Romsenter forvalter 
midler over kap. 922 post 74 til utvikling av nasjonal, romrelatert infrastruktur. Midlene 
forvaltes i tråd med de retningslinjer Stortinget har fastsatt i Prop. 1 S (2018-2019). Prioriterte 
oppgaver i 2019 er flerbruks dataprosessering og nasjonal oppfølging av EUs 
romprogrammer, samt videre utvikling av norske småsatellitter og tilhørende 
bakkeinfrastruktur. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2019 er som følger: 
 

Indikator Mål og tiltak 2019 
Utvikling av norske småsatellitter.  
 

Resultatmål 

 Ferdigstille NorSat-3 klar for oppskyting 

 Sluttføre fase A av den norske ESA IOD-
mission, og starte opp fase B. 

Oppgaver 

 I henhold til finansiering, igangsette 
utviklingen av NorSat-4 for flere brukeretater. 

 Gjennomføre en mulighetsstudie på nasjonal 
kapasitet basert på mikrosatelitter. 

 På vegne av Kystverket følge opp Statsat som 
drifter de norske småsatelittene. 

Videreutvikling av nasjonalt 
bakkesegment for Copernicus. 

Resultatmål 

 Implementert full tilgang til data fra 
Copernicus kjernebakkesegment og data lest 
ned i Norge, med produkter tilpasset norske 
brukere. 

Oppgaver 

 Videreføre samarbeidet med NGU og NVE 
om et nasjonalt senter for bruk av 
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satellittbaserte InSAR-data 

Skape muligheter for nye 
kommersielle anvendelser med basis i 
norsk rominfrastruktur 

Oppgaver 

 Ferdigstille mulighetsstudien for utvikling av 
oppskytningsbase for små satellitter på 
Andøya i samarbeid med Andøya Space 
Center (ASC) 

 Ved en eventuell videreføring, støtte ASC i 
utvikling og etablering av en 
oppskytningsbase for småsatellitter på 
Andøya. 

 
Delmål 4: Effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning også utenfor romsektoren 
Romvirksomhet spiller en sentral rolle som tilrettelegger for viktige samfunnsoppgaver, slik 
som transport, naturressursutnyttelse, bekjempelse av miljøkriminalitet og miljø- og 
klimaovervåking. Norges deltakelse i Galileo, EGNOS og Copernicus kan gi muligheter for 
utvikling av nedstrøms produkter og tjenester, også i deler av norsk næringsliv som ikke 
tradisjonelt regnes som en del av den romrelaterte industrien. For å sikre at Norges 
investeringer i romvirksomhet gir ringvirkninger på bredest mulig plan i samfunnet, er det 
nødvendig med tett samarbeid mellom Norsk Romsenter og andre aktører. Det legges derfor 
til grunn at Norsk Romsenter skal føre løpende dialog med etater som representerer viktige 
brukergrupper og med det øvrige virkemiddelapparatet, særlig Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2019 er som følger: 
 

Indikator Mål og tiltak 2019 
Romutvalget og romsikkerhetsutvalget Oppgaver 

 Være faglig rådgiver og bidra til 
møteforberedelser, gjennomføring og 
eventuelt etterarbeid. 

Utnyttelse av jordobservasjonsdata 
Norge har tilgang til.  
 

Resultatmål 

 Etablert operativ flerbruksprosessering av 
Radarsat- og Copernicus-data. 

Oppgaver 

 Videreføre samhandlingen med andre etater 
om nasjonal innfasing av Copernicus 

 Bistå BarentsWatch og SIOS-implementering 
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Investeringer i romvirksomhet skal gi 
ringvirkninger på bredest mulig plan. 
 
 

Resultatmål 

 Gjennomføre utlysning av forprosjekter for 
bruk av satellittdata sammen med IN, og 
evaluere hvilke som kan bli hovedprosjekter. 

 Opptak av fem selskaper til ESA-inkubator 
(BIC). 

Oppgaver 

 Utvikle arbeidsmodell for nasjonal 
teknologioverføring til/fra romvirksomhet 
sammen med IN, NFR og NTTI (National 
Technology Transfer Initiative, ESA) 

 Sørge for godt samarbeid mellom Norges 
ESA-ambassadørplattform, -BIC og –NTTI 

 Følge opp romsektorens muligheter inn mot 
FNs 2030-agenda. 

  
Delmål 5: Anerkjent rådgiver for norsk forvaltning og næringsliv 
Norsk Romsenter skal være rådgivende instans for forvaltningen i romrelaterte saker, 
herunder sikkerhetsrelaterte spørsmål. Videre skal romsenteret gi råd til aktører i næringslivet 
om muligheter innen romvirksomhet. Det forutsettes tett dialog med Innovasjon Norge og 
Norges forskningsråd i dette arbeidet. Norsk Romsenter skal også, i samarbeid med Norges 
forskningsråd, legge til rette for å styrke norske forsknings- og utviklingsmiljøer som på ulike 
måter gjør bruk av romsystemer.  
 
Det er viktig at norske myndigheter har tilstrekkelig oversikt over hvordan den internasjonale 
utviklingen påvirker norske interesser. Norsk Romsenter skal derfor følge utviklingen i 
europeisk og global romvirksomhet, identifisere forhold som kan være av betydning for 
Norge og utrede hvordan norske interesser best kan ivaretas. 
 
Rombasert infrastruktur er særlig viktig i nordområdene og Arktis, for å løse utfordringer 
knyttet til navigasjon, kommunikasjon og overvåking. Satsingen på romvirksomhet inngår 
derfor som et viktig ledd i regjeringens nordområdepolitikk. Norsk Romsenter skal gi arbeid 
relatert til nordområdene og Arktis høy prioritet. 
 
Norsk Romsenter er fagetat for Samferdselsdepartementet i saker som angår 
Samferdselsdepartementets koordineringsansvar for den sivile radionavigasjonspolitikken. 
Norsk Romsenter er videre en viktig rådgiver i forsvarssektorens arbeid med koordinering og 
styring av romaktiviteter, og skal bistå i utviklingen av denne. 
 
Indikatorer for dette målet med resultatmål for 2019 er som følger: 
 
Indikator Mål og tiltak 2019 
Effektivt samvirke med nasjonale 
aktører.  

Oppgaver 

 Vurdering av hvordan man kan bruke 
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 satellittdata for å avdekke miljøkriminalitet 
nasjonalt og internasjonalt. 

 Regelmessige møter i samarbeidskomiteen 
mellom IN og NRS 

Relevant, tidsriktig og 
gjennomarbeidet strategisk 
rådgivning. 

Oppgaver 

 Bistå NFD i det videre arbeidet vedrørende 
arktisk satellittkommunikasjon. 

 Bistå NFD i arbeidet med en ny romlov. 

 Bistå NFD i ferdigstillelsen av og oppfølgingen 
av den nasjonale romstrategien 

 Bistå i prosessen med utforming og 
implementering av norsk strategi for 
høyoppløselig satellittdata til skog- og 
bistandsformål 

 Gi faglig støtte til KLD i enkeltsaker ved 
forespørsel. 

 NRS skal i kraft av å være fagetat for SD i 
saker som angår SDs koordineringsansvar for 
den sivile radionavigasjonspolitikken, bidra til 
oppfølging av den nasjonale PNT-strategien 
ved forespørsel. 

 Bistå NFD i å ta frem beslutningsgrunnlag for 
en oppskytingsbase for småsatellitter. 

 Bistå FD i arbeidet med å videreutvikle sivil-
militært samarbeid. 

Kommunikasjon mot 
beslutningstakere og allmenheten 

Oppgaver 

 Bidra til økt oppmerksomhet rundt 
samfunnsnytten av rombaserte tjenester 

 Synliggjøre betydningen av europeisk 
romsamarbeid for norsk industri 

 Profilere nytten av nasjonale satellitter 

 Med utgangspunkt i Norsk Romsenters 
eksisterende representasjon i ESA og EUs 
romprogrammer, søke å påvirke utviklingen av 
satellittsystemer og relaterte brukerprosjekter 
slik at de støtter tropiske skogland og 
internasjonale organisasjoner som FAO i deres 
arbeid med skog 

Effektivt samvirke med internasjonale 
aktører. 

Oppgaver 

 Bistå KLD i relevante internasjonale fora som 
arbeider med bevaring av tropisk regnskog. 
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 NRS skal påvirke ESAs og EUs 
romprogrammer slik at de i størst mulig grad er 
nyttige for arbeidet med klima og miljø, 
herunder tropisk skog og miljøkriminalitet 

 Bistå i oppfølgningen av Norges medlemskap i 
FNs COPUOS. 

 Sikre relevans for norsk forvaltning ved 
deltakelse i internasjonale organer og 
samarbeidsfora (EU, ESA, Copernicus, CEOS, 
GEO m. fl.), spesielt med hensyn til 
Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og Sendai. 

 
 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

4.1 Helhetlig gjennomgang av det næringsrettende virkemiddelapparatet 

Regjeringen har besluttet at det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av det 
næringsrettede virkemiddelapparatet. Det vises til brev fra NFD av 3. oktober med 
informasjon om arbeidet. Store deler av arbeidet vil skje i 2019. Norsk Romsenter vil være en 
viktig bidragsyter og det er en forutsetning at Norsk Romsenter bidrar med informasjon og på 
annen måte legger til rette for arbeidet, herunder medvirker til nødvendig kvalitetssikring av 
data. Norsk Romsenter bes utnevne en dedikert kontaktperson for arbeidet som også skal 
kunne bistå eksterne konsulenter. 

4.2 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. Norsk Romsenter skal ved tildeling av oppdrag og i 
oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Norsk 
Romsenter skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og 
hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

4.3 Sikkerhet og beredskap  

Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal tilpasses virksomhetens samfunnsoppdrag. Norsk 
Romsenter skal gjennomføre risikovurderinger for å identifisere sårbarheter og avhengigheter 
som krever oppfølging. Norsk Romsenter internkontrollsystem for informasjonssikkerhet skal 
avdekke om etablerte sikkerhetstiltak er virkningsfulle, og bidra til at korrigerende tiltak 
iverksettes ved behov. Det forventes at Norsk Romsenter regelmessig evaluerer og tar lærdom 
av øvelser og uønskede hendelser. Det skal gjøres rede for Norsk Romsenters arbeid med 
beredskap og informasjonssikkerhet i årsrapporten. 

4.4 Regjeringens inkluderingsdugnad  

Norsk Romsenter skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og 
utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. 
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Norsk Romsenter skal i årsrapporten redegjøre for hvordan etatens rekrutteringsarbeid har 
vært innrettet for å nå 5 pst.-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. 
 
Har Norsk Romsenter hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt 
funksjonsevne eller hull i CV-en rapporteres i årsrapporten. Har etaten 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.  
 

5. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2019 

5.1 Budsjettvedtak 

For Norsk Romsenter er det fattet budsjettvedtak på kap.922.  
 
Utgifter 

            (i 1 000 kr) 
Kap. 922 Romvirksomhet  
Post 
50 Norsk Romsenter 
70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 
71 Internasjonal romvirksomhet 
72 Najonale følgemidler, kan overføres 
73 EUs romprogrammer 
74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres 

 
70 283 

215 375 
465 250 
20 992 

487 300 
42 601 

95 Egenkapital Space Norway AS  378 500 
Sum kap. 922 1 680 301 

 
 
Norsk Romsenters oppdrag vedrørende Regjeringens klima- og skoginitiativ finansieres med 
2 mill. kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett, betalingskrav vedrørende 
oppdraget rettes til KLD direkte. 
 
Norsk Romsenters oppdrag vedrørende mulighetsstudie for mikrosatellitter finansieres med 
900 000 kroner over Forsvarsdepartementets budsjett, betalingskrav vedrørende oppdraget 
rettes til FD direkte. 
 
Norsk Romsenter har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at målene kan nås 
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.  



Tildelingsbrev 2019 –  Norsk Romsenter  

Side 12 
 

5.2 Budsjettfullmakter 

Tilsagnsfullmakt 
Norsk Romsenter gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd på 115,6 mill. euro i tillegg til 
eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske 
romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke 
overstige 160,5 mill. euro.  
 
Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av fullmakten i forklaringene til 
statsregnskapet. 

5.3 Finansielt rammeverk 

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Norsk Romsenter skal føre 
periodisert virksomhetsregnskap. Fra og med 2016 er det et krav at alle statlige virksomheter 
som fører periodisert virksomhetsregnskap, skal følge statens regnskapsstandarder (SRS), jf. 
nærmere retningslinjer i Finansdepartementets rundskriv R-114/2015-2 av 23.11.2015. 

5.4 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 
tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitel 922 stilt til disposisjon for Norsk Romsenter. 
 
 
Med hilsen 
 
Cathrine Meland (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
 Kjetil K. Jåsund  
 avdelingsdirektør 
 
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 xx. april Etatsstyringsmøte vår 
Mai   
Juni  Kontraktssamtale med virksomhetsleder 
Juli   
Aug.   
Sept. 20 sept.: 

20. sept.:  
20. sept.: 

Halvårsrapport 2019 
Risikovurdering 
Status økonomi per 31.aug., og ev. innspill til 
endringsproposisjon høstsesjon 2019  

Okt. Okt. - nov. 
xx. okt. 

Dialog om tildelingsbrev for 2020 
Etatsstyringsmøte høst  

Nov. 1. nov. Evt. 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 regjeringen.no 
 
 
 
 
  

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 Norsk Romsenter for 2019, med de 
utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:  
 
 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. 

 Valutakonto, unntak fra bestemmelse i økonomistyringsreglementet, jf. brev fra Direktorat 
for økonomistyring 09.12.2014 (ref:14/8992-2). 
 

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i 
overensstemmelse med kravene i rundskriv R-110. Det bes om særskilt rapportering om 
utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.  
 
Administrative fullmakter 
Det vises til følgende: 

 Nærings- og handelsdepartementets (NHDs) brev av 06.12.04 om ikrafttredelse av 
Norsk Romsenters personalreglement med virkning fra samme dato. 

 NHDs brev av 10.03.05 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. 

 NHDs brev av 16.03.06 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for 
arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet. 
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