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Statsbudsjettet 2019 – tilskuddsbrev  

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 for 
2019. 
 
1. Mål for tilskuddet 

Mål og mandat for senteret er gitt i oppdragsbrev av 13. november 2017: 
 
Senterets formål er å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om hva ulike globale og 
regionale endringsprosesser betyr for den blå økonomien og grunnlaget for høsting og 
verdiskaping i nordområdene og Arktis, og formidle resultatene både overfor et nasjonalt og 
internasjonalt publikum. Senteret skal ikke drive forskning. 
 
Følgende mål skal legges til grunn: 

 Få et bedre bilde av sannsynlige utfordringer og muligheter i fremtiden, og styrke 
utviklingen av en blå økonomi som en del av nordområdepolitikken og internasjonalt 
samarbeid i Arktis. Dette omfatter f.eks. klima- og miljøendringer, demografiske 
endringer, økonomisk og teknologisk utvikling, samt klimapolitikk og grønn 
konkurransekraft.  

 Styrke kunnskapsgrunnlaget for nasjonale og regionale strategier for 
næringsutvikling. 

 Bidra til tettere samarbeid og overføring av erfaring og teknologi på tvers av ulike 
næringer og kompetanseområder knyttet til hav og Arktis. For eksempel mellom 
maritime og marine næringer, petroleum, mineralutvinning, romteknologi og 
overvåking. 
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Side 2 
 

 Legge senterets analyser, utredninger og framskrivninger til grunn for diskusjon, 
profilering og formidlig knyttet til fremtiden for den blå økonomien i nordområdene og 
Arktis. Norske og internasjonale konferanser og medier vil være naturlige kanaler. 

 
 
2. Tilskuddsbeløpet 

Følgende midler stilles til disposisjon for Senter for hav og Arktis i 2019: 
(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900 83 Tilskudd til Senter for hav og Arktis                  5 000  

 Sum                                                                                                                                                                                                                   5 000 
 
Bevilgningen på kap. 900, post 83 skal dekke drift og ivaretakelse av oppgavene som Senter 
for hav og Arktis er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet. Senterets aktivitet kan utvides 
gjennom finansiering fra andre kilder.  
 
3. Utbetaling 

Tilskuddet vil bli overført fra departementet til Senter for hav og Arktis v/Nofima AS.  
 
4. Føringer for tilskuddet i 2019 

Styringsgruppens er senterets øverste organ. Senter for hav og Arktis er administrativt 
underlagt Nofima. Dette innebærer at Nofima har arbeidsgiveransvar for ansatte ved 
senteret, stiller administrative systemer til disposisjon og fører regnskap for senteret skilt fra 
Nofimas øvrige regnskap. Premissene og rammene for senterets virksomhet er gitt i 
oppdragsbrevet av 13. november 2017. Tilskuddet over kap. 900, post 83 skal dekke driften 
av senteret, og forvaltes i tråd med føringene i dette tilskuddsbrevet. 
 
Senteret er fortsatt i en oppstartsfase, og det er viktig å etablere senterets strategi og 
handlingsplaner i samarbeid med styringsgruppen, samt etablere rutiner for innhenting, 
analyse og kommunikasjon av resultater. Det skal også utformes og utlyses konkrete 
prosjekter som vil legge grunnlaget for senterets faglige virksomhet og muligheten til å levere 
på de vedtatte målene for senteret.  
 
Den faglige virksomheten i form av analyse og syntese skal i første rekke organiseres 
gjennom prosjekter. Prosjektresultater skal formidles i relevante fora. Dette omfatter å legge 
analysene, utredningene og framskrivningene til grunn for diskusjon, profilering og formidling 
knyttet til fremtiden for den blå økonomien i nordområdene og Arktis. På denne måten vil 
senteret bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for nasjonale og regionale strategier for 
næringsutvikling og styrke vår evne til å sette dagsorden i nordområdepolitikken og 
havpolitikken. 
 



 

 

Side 3 
 

Senteret skal ikke drive egen forskning, men kan inngå samarbeid med norske forsknings- 
og utdanningsinstitusjoner forutsatt at senterets del av samarbeidet/prosjektet ikke omfatter 
forskning. Sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og data er en viktig del av 
senterets mandat. Senteret skal ikke konkurrere med eksisterende institusjoners mandater 
eller duplisere arbeid i andre relevante fagprosesser eller eksisterende institusjoner. Dette 
skal ligge til grunn for samarbeid med relevante aktører og eventuelle avtaler om samarbeid 
med andre institusjoner og organisasjoner. 
 
Senteret er representert i høynivåpanelets ekspertgruppe. Som følge av dette vil senteret 
kunne fungere som et kontaktpunkt inn mot norske fagmiljøer i arbeidet med høynivåpanelet. 
 
5. Krav til rapportering 

Senter for hav og Arktis skal rapportere til departementet i form av en årlig rapport med frist 
1. mars 2020 som redegjør for senterets arbeid. Rapporteringen skal beskrive hvordan og i 
hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Forvaltning og rapportering skal tilfredsstille 
de krav som stilles til tilskuddsforvaltning i statens økonomiregelverk.  
 
6. Oppfølging og kontroll 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 
til grunn i budsjettproposisjonen, Stortingets vedtak og føringer i dette brevet. 
 
Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 
med at statsmidler som gis til disposisjon, benyttes etter forutsetningene. 
 
Dersom Senter for hav og Arktis gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i 
samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis 
tilbakebetalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Cathrine Meland 
Ekspedisjonssjef (e.f.) 
 
 

Stine Hammer 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi: 
Leder for styringsgruppa Anne Husebekk 
Direktør Jan-Gunnar Winther 
Riksrevisjonen 
Utenriksdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Klima- og miljødepartmentet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Olje- og energidepartementet 
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