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1. STORTINGETS BUDSJETTVEDTAK  

Vi viser til Stortingets budsjettvedtak av 09.12. 2010, jf. Innst. 12 S (2010–2011) fra 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og Prop. 1 S (2010–2011) for Fiskeri- og 
kystdepartementet, og stiller følgende midler til disposisjon for 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES): 
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NIFES har en samlet utgiftsramme på 142,2 mill. kroner og en samlet inntektsramme 
på 84,1 mill. kroner.  
 
Bevilgningen innebærer en videreføring av nivået i 2010. 
  
Det er knyttet merinntektsfullmakt til kap. 1022 postene 01 og 21 mot kap. 4022 post 01, 
jf. romertall II i Prop. 1 S (2010-2011). Fiskeri- og kystdepartementet delegerer med 
dette fullmakten til NIFES. 
 
 

2. STYRING OG ØKONOMISK GJENNOMFØRING  

2.1 Krav til styringssystem 

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet på og mellom alle nivåer i 
staten. I 2010 er det utviklet en ny målstruktur for NIFES. I 2011 skal det utvikles 
resultatindikatorer som skal ligge til grunn for instituttets vurdering av måloppnåelse i 
den årlige rapporteringen til departementet. I 2011 må derfor NIFES bidra til å 
videreutvikle MRS-systemet i samarbeid med departementet. Vi kommer tilbake til 
prosess og tidsfrister for dette arbeidet. 
 
Risikostyring er et ledelsesverktøy som skal bidra til en bedre mål- og resultatstyring 
og må forankes hos ledelsen og i etablerte styringsprosesser. NIFES skal legge 
risikoanalyser til grunn for planleggingen av sin virksomhet og sine innspill til 
budsjettprosessen.   
 
I brev til departementet av 29. september 2010 oversendte NIFES en statusrapport for 
sitt arbeid med risikoanalyser knyttet til sine mål, samt deler av en risikoanalyse. 
Departementet ber NIFES prioritere arbeidet med å få på plass et helhetlig system som 
sikrer at verktøyet forankres i instituttets ordinære styringssystemer. Det bes videre 
om at NIFES ifm. innspill til revidert nasjonalbudsjett 2011 gjør rede for dette arbeidet 
og at en risikoanalyse av NIFES’ mål leveres 20. august 2011. 

Kapittel og post Beløp i kroner
Kap. 1022 NIFES
Post 01 Driftsutgifter 58 900 000            
Post 21 Spesielle driftsutgifter 83 300 000            
SUM, utgifter over kap. 1022 142 200 000          
Kap. 4022 NIFES
Post 01 Oppdragsinntekter 83 300 000            
Post 02 Laboratorieinntekter 810 000                  
SUM, inntekter over kap. 4022 84 110 000            
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2.2 Økonomistyring  

Virksomheten skal styres innenfor rammen av det samlede utgiftsbudsjettet for 2011. 
Midlene skal disponeres i tråd med gjeldende regelverk for økonomiforvaltning i staten, 
herunder Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved NIFES.  
 
Dersom det i løpet av 2011 oppstår uforutsette hendelser som krever handling fra 
NIFES’ side, må instituttet i første rekke foreta omprioriteringer og eventuelt 
nødvendige omdisponeringer innenfor egen ramme. Saker med store budsjettmessige 
konsekvenser må tas opp med Fiskeri- og kystdepartementet innen  
1. mars 2011 eller 1. oktober 2011 (vi tar forbehold om justeringer av fristene). 
Eventuelle søknader må være grundig redegjort for og tas opp i egne brev til 
departementet.  
 

3. LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER 

NIFES skal bidra til å følge opp regjeringens strategier og langsiktige mål for fiskeri- og 
kystpolitikken. Prioriterte oppgaver i 2011 er nærmere konkretisert i kapittel fire i dette 
tildelingsbrevet.  Under presenteres de av Fiskeri- og kystdepartementets langsiktige 
mål som er særlig relevante for virksomheten til NIFES. 

 
Norsk sjømat skal være trygg og kjent for kvalitet. Fangst, produksjon og 
produkter skal holde en høy standard med hensyn til miljø, folkehelse, 
fiskehelse og fiskevelferd.  
 
Norge skal ha en internasjonalt ledende posisjon innen marin forskning 
og innovasjon. 

 
 

4. MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG I 2011 

NIFES’ virksomhet i 2011 skal bygge på forutsetningene i Prop. 1 S (2010-2011) for 
Fiskeri- og kystdepartementet og tildelingsbrevet for 2011. Departementet tar forbehold 
om at NIFES, dersom omstendighetene krever det, innenfor gjeldende budsjettrammer 
kan bli pålagt ytterligere oppgaver enn de som er signalisert i dette brevet. . Slike 
bestillinger skal foretas på ledernivå og utarbeides skriftlig, for å sikre etterprøvbarhet 
og kontroll. Dersom nye oppgaver gir behov for å omprioritere, ber vi NIFES ta dette 
formelt opp med departementet.  
 
Prop. 1 S (2010–2011) fastsetter følgende mål for NIFES:  
 
Hovedmål: NIFES skal være en ledende kunnskapsleverandør innen fiskeernæring og 
trygg og sunn sjømat nasjonalt og internasjonalt. 
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Delmål: NIFES skal 
- gi forskningsbasert forvaltningsstøtte til norske myndigheter, som gir et best 

mulig grunnlag for risikovurderinger av sjømattrygghet, kostholdsråd og 
fastsetting av regelverk nasjonalt og internasjonalt 

- bidra til en bærekraftig utvikling av sjømatproduksjonen 
- bidra til å dokumentere helsevirkningene av å spise sjømat og andre marine 

næringsstoffer 
- bidra til høyere utdanning og forskerrekruttering innen sine fagområder 
- sørge for god og tilpasset forskningsformidling til forvaltning, næringsliv og 

allmennhet 
 

4.1 Generelle styringssignaler 

NIFES er et forvaltningsrettet forsknings- og rådgivningsinstitutt. NIFES’ forskning og 
forskningsoppdrag skal ha et forvaltningsrettet formål. Virksomheten omfatter 
risikovurderinger, råd knyttet til risikohåndtering og beredskap. I tillegg er instituttet et 
nasjonalt referanselaboratorium (NRL) knyttet til analyser av fôr og mat. Instituttets 
formål må også legges til grunn for den eksternt finansierte aktiviteten. Eventuelle 
oppdrag for næringslivet må skje på en måte som sikrer at instituttets tillit som 
kunnskapsleverandør for forvaltningen ikke blir svekket.  
 
En effektiv arbeidsdeling forutsetter gode samarbeidsrelasjoner. NIFES må i 2011 
videreføre samarbeidet med Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, andre 
forvaltningsrettede forskningsinstitutter innenfor matområdet og med Nofima.   
 
NIFES skal i 2011 videreføre sin kunnskapsbaserte forvaltningsstøtte overfor 
Mattilsynet på områdene fôr og fôrråvarer til oppdrettsfisk, sjømattrygghet, sjømat og 
helse og dokumentasjon/overvåkning. Forvaltningsstøtten skal gis innenfor rammene 
av eksisterende forvaltningsstøtteavtaler. Dette skal ytes med grunnlag i tildeling fra 
departementet innenfor en ramme på 4,9 mill. kroner (utenom 
overvåkningsprogrammene). Dette inkluderer også bistand til oppklaring av hendelser 
med fremmedstoffer og miljøgifter. Kunnskapsbasert forvaltningsstøtte skal omfatte 
både områder hvor det finnes regelverk og nye områder.  
 
Dokumentasjon av virkninger av inntak av sjømat er sentralt i oppfølgingen av  
Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. NIFES skal bidra til at 
relevant kompetanse, materiale og data i instituttet er til nytte for Sosial- og 
helsedirektoratet (Nasjonalt råd for ernæring) og for arbeidet i Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet (VKM). NIFES skal bidra med data, primært publiserte data, fra sine 
kompetanseområder til risikovurderinger i regi av VKM. Dersom det er behov for 
upubliserte data forutsettes det at VKM håndterer og bruker materialet på en slik måte 
at framtidige publiseringsmuligheter for NIFES ikke ødelegges.   
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NIFES skal på grunnlag av sin kompetanse bidra i regelverksprosesser knyttet til 
sjømattrygghet i EU og i Codex Alimentarius. 
 
NIFES skal bidra i planprosessene og i oppfølgingen av vedtatte forvaltningsplaner for 
norske havområder for å sikre at spørsmål knyttet til overvåkning og trygg sjømat får 
den nødvendige oppmerksomhet, bl.a. gjennom deltakelse i risikogruppen og 
overvåkningsgruppen. Det er viktig med dokumentasjon av eventuelle forekomster av 
miljøgifter i sjømat knyttet til geografiske områder. Nært samarbeid med 
Havforskningsinstituttet for å se næringskjedene og de fysisk-kjemiske forholdene i de 
forskjellige havområdene i sammenheng når innholdet av fremmedstoffer i sjømat 
overvåkes og vurderes er viktig.  
 

4.2 Faglige prioriteringer  

De faglige prioriteringene gir rammen for og er retningsgivende for NIFES’ aktivitet 
innenfor Fiskeri- og kystdepartementets bevilgning. Eksternt finansiert aktivitet skal 
være innenfor rammen av instituttets formål og hovedmål, og skal i den grad det er 
mulig støtte opp om de faglige prioriteringene. 
 
Prioriteringer akvakulturernæring 
Kunnskap om hvilke råstoffsammensetninger som gir riktig balanse av næringsstoffer, 
herunder: 

- Bruk av alternative fôrressurser, herunder genmodifisert mais og helseeffekter 
hos fisk 

- Tilpasning av fôr til laks som gir bedre evne til å tåle økt vanntemperatur og 
forsuring 

- Riktig næringsstoffanrikning av levende fôr til leppefisk 
 
Prioriteringer overvåking 

- Ferdigstille basisundersøkelser for makrell, torsk, nordsjøsild og sei nord for 
62˚N 

- Oppfølging av gjennomført basisundersøkelse blåkveite 
- Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprosjekter 
- Bidrag til oppfølging av forvaltningsplaner etter vannforskriften 
- Bidrag til arbeidet med forvaltningsplaner for Norskehavet, Barentshavet og 

havområdene utenfor Lofoten og for Nordsjøen 
- Undersøkelser av forekomster av rester av aktuelle lusemidler i villfauna  
 

Prioriteringer trygg sjømat 
- Kunnskap om hvordan miljøgifter og andre fremmedstoffer tas opp og omsettes i 

fisken, og i menneskene som spiser den 
- Økt kunnskap om hvordan risikobildet endres ved økt bruk av planteråvarer i 

fiskefôr, og betydningen for sjømattryggheten 
- Økt kunnskap om interaksjoner mellom miljøgifter og næringsstoffer i sjømaten 
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Prioriteringer sjømat og helse 
Dokumentasjon av helsevirkningene av å spise sjømat, herunder 

- Spiseforsøk med sjømat for å dokumentere helsevirkninger av sjømatkonsum 
knyttet til forebygging av fedme, diabetes type 2, beinskjørhet og mental helse 

- Dokumentasjon av effekten av sjømat på gravide 
 

4.3 Rollefordeling og relasjoner 

Fiskeri- og kystdepartementet har trukket grenselinjer mellom de norske instituttene 
som skal gi kunnskapsbasert støtte til matforvaltningen. Oppgaven som 
hovedleverandør av kunnskapsbasert forvaltningsstøtte på ulike områder er derfor 
fordelt mellom institusjonene. Denne spissingen av oppgaveporteføljen er gjort for å få 
best mulig utnyttelse av budsjettene til de ulike FoU-miljøene.  
 
Grenselinjene mellom NIFES og Veterinærinstituttet som ble trukket i tildelingsbrevet 
for 2010 ligger fast. NIFES må samarbeide tett med Veterinærinstituttet for å utnytte 
den samlete kompetansen på mattrygghetsområdet. 
 
Koordinering av prøvetaking og analyser mellom NIFES og Havforskningsinstituttet 
skal utvikles videre gjennom det etablerte samarbeidsorganet. Målet er samordning og 
avgrensning av instituttenes oppgaver knyttet til havmiljøovervåking, både på åpent hav 
og i kystnære områder, og trygg sjømat. Dataene fra Havforskningsinstituttets 
miljøovervåkning av organiske miljøgifter og radioaktivitet inkluderes i Miljødatabasen i 
den grad dette er hensiktsmessig.  
 
I forbindelse med implementeringen av EUs rammedirektiv for vann vil det bli etablert 
et overvåkingsprogram i kystsonen. Havforskningsinstituttet er med i 
direktoratsgruppen for oppfølging av vanndirektivet, og vil her måtte representere 
NIFES.  Det er viktig at Havforskningsinstituttet og NIFES har et løpende samarbeid i 
arbeidet med utformingen av overvåkingsprogrammet. NIFES’ rolle skal vurderes 
fortløpende i samråd med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. I dette 
arbeidet er det viktig at eksisterende overvåking blir utnyttet så langt det er 
hensiktsmessig. 
 
Kystverket har ansvar for den statlige beredskapen mot akutt forurensning, og det er 
viktig at alle faglige ressurser i Fiskeri- og kystdepartementets etater blir utnyttet på en 
rasjonell måte i beredskapsarbeidet. Det er derfor hensiktsmessig at det etableres faste 
avtaler mellom departementets etater om bistand og oppfølging i forbindelse med 
forurensningshendelser. En samarbeidsavtale bør være etablert i løpet av første halvår 
2011. 
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4.4 Internasjonalt arbeid 

NIFES skal på selvstendig grunnlag eller etter anmodning fra Mattilsynet – eventuelt 
Fiskeri- og kystdepartementet – gi innspill til og/eller delta i relevante ekspertgrupper 
og internasjonale fagfora som er sentrale premissleverandører for myndighetene. 
 
NIFES skal fortsette arbeidet opp mot EUs rammeprogram for forskning. Det trilaterale 
forskningssamarbeidet mellom Norge, USA og Canada og pågående samarbeid med 
Kina skal følges opp. 
 
NIFES skal koordinere forskningssamarbeidet med Japan innenfor sjømattrygghet/ 
fiskehelse. 
 
NIFES har siden høsten 2007 hatt en representant i den norsk-russiske arbeidsgruppen 
for sikkerhetsspørsmål ved eksport og import av fisk og fiskeprodukter. Denne er ledet 
av Mattilsynet. NIFES skal arbeide for å videreutvikle det institusjonelle samarbeidet 
med russisk side og vurdere hensiktsmessigheten av å etablere et felles prosjekt.  
 
Som en oppfølging av oppgaver knyttet til spørsmålene om sjømattrygghet og 
overvåkning av fremmedstoffer bør deltakelse i relevante arbeidsgrupper i ICES 
løpende vurderes i dialog med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.   
 
Det kan også være aktuelt for NIFES å bidra til arbeidet i OSPAR når det gjelder 
forekomst av fremmedstoffer i sjømat i de forskjellige havområdene. 

4.5 Infrastruktur 

Fiskeri- og kystdepartementet vil sette i gang et arbeid for å se hvordan man kan få til et 
bedre samarbeide om bruk og utvikling av laboratorie- og havbruksinfrastruktur 
mellom institutter og av andre brukere. Departementet vil komme tilbake til dette i en 
egen prosess.  
 
 

5. ORGANISERING OG ADMINISTRASJON 

5.1 Organisatoriske endringer 

Fra 1. januar 2011 avvikles instituttets styre, og det opprettes et faglig råd knyttet til 
instituttet.  
 
Instituttet må i den forbindelse igangsette arbeidet med å revidere personalreglementet 
sitt. Det nye reglementet skal godkjennes av FAD. 
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5.2 Evaluering 

Fiskeri- og kystdepartementet vil i 2011 sette i gang en evaluering av NIFES. Opplegget 
for evalueringen vil utarbeides i dialog med instituttet og Forskningsrådet. 
 

5.3 Sikkerhet og beredskap 

Oppdatert sivilt beredskapsplanverk er sendt instituttet. Dette må følges opp i løpet av 
2011 med egne tilpasninger. Vi legger til grunn at instituttet gjennomfører tiltak for å 
imøtekomme de krav og regelverk som er stilt for informasjonssikkerhet. Tiltakene må 
tilpasses virksomhetens behov og det bes spesielt om at instituttet vurderer om 
anerkjente standarder kan legges til grunn for dokumentasjon og oppfølging på 
informasjonssikkerhetsområdet. Det skal gjennomføres øvelser, risiko- og sårbarhets-
vurderinger, samfunns- og virksomhetskritisk ikt-infrastruktur skal kartlegges og 
sikkerhetsbrudd skal rapporteres. Alle disse områdene vil bli fulgt opp i egne prosesser 
med etatene i løpet av 2011. 
 

5.4 Innkjøp 

Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges. Felles innkjøpsstrategi for Fiskeri- og 
kystforvaltningen og instituttets egen konkretiserte strategi skal følges opp. 
 

5.5 Språk og kommunikasjon 

Departementet og etatene skal ha som mål at kommunikasjon brukes som et strategisk 
virkemiddel. Kommunikasjonsvirksomheten skal være aktiv, koordinert og helhetlig.  
 
Departementet og etatene skal sørge for at mållova med forskrifter blir fulgt. 
Regjeringen har innskjerpet kravet om minst 25 prosent nynorsk i utadrettet 
kommunikasjon som for eksempel offentlige dokumenter, pressemeldinger, nyheter og 
stillingsutlysinger. Vi understreker spesielt at kravene til nynorskbruk også følges opp 
på nettsidene. 
 
Både på bokmål og nynorsk skal språket være klart og mest mulig tilgjengelig for 
allmennheten. Det gjelder også i de skriftlige bidrag som sendes departementet og som 
skal brukes i offentlige dokumenter.  
 
Det skal rapporteres om arbeidet som blir gjort for å fremme bedre språkbruk 
(klarspråk) i den utadrettede virksomheten og det skal rapporteres om nynorskandelen 
i utadrettede dokumenter, pressemeldinger, nyheter og stillingsutlysninger. 
 
Instituttet skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til nettstedet 
www.fisheries.no . Leveranser skal skje i henhold til de tidsfristene som avtales i 
kontakt med medlemmene i redaksjonsgruppa i Fiskeri- og kystdepartementet. 
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5.6 Staten som arbeidsgiver 

Etatene under Fiskeri- og kystdepartementet skal legge vekt på god ledelse, 
organisering og styring. Ledere skal sette tydelige krav og sette pris på innsats og 
resultat. Arbeidsformene skal være prega av brukerorientering, åpenhet, effektivitet, 
kvalitet og medvirkning. Det skal være et systematisk opplegg for å lage og 
vedlikeholde lederholdninger og gode forvaltningsverdier som fremmer måloppnåelse 
og som sikrer et høyt faglig kompetansenivå. Plattform for ledelse i staten skal være 
grunnlaget for det som er nevnt. Det skal føres en inkluderende og stimulerende 
personalpolitikk. 
 

5.7 Likestilling og diskriminering 

Likestiling, herunder tilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne, skal 
rapporteres inn til departementet etter det omfang og til de frister som vil bli gitt. 
Regelverkets krav gjelder, og vi regner med at det blir fastsatt egen mal for 
opplysninger som skal inn i Prp 1 S. Det skal også rapporteres i årsrapporten. 
 

5.8 IKT 

Statlige virksomheter skal benytte felles prinsipper i planlegginga av nye IKT-løsninger 
eller ved vesentlig ombygging av eksisterende løsninger. Det er også andre sentrale 
føringer som er lagt. Det vises her til prosjektveiviseren.no som samler viktige føringer 
som vi legger til grunn for styringen på ikt-området. 
 

5.9 Inkluderende arbeidsliv 

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, 
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 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 egne aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de 
aktivitetene som støtter opp under denne.  
 

5.10 Brukerundersøkelser 

Alle statlige etater skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre 
brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige. Alle statlige virksomheter skal i 
årsrapporten rapportere om de har gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem 
offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal 
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rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted. Overordnet departement 
videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som mulig i 2012. 
 

5.11 Lærlinger i staten 

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for 
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens 
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger 
sammenlignet med 2010. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke 
lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for 
øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for 
lærlinger og lærekandidater i staten. 
 

5.12 Statistikk for antall arbeidsplasser 

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i 
antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert. 
 

5.13 Tilgjengeliggjøring av offentlige data 

Instituttet 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 Referansekatalogen og 
FADs føringer nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er 
tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng 
med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no. Etater som vurderer å etablere 
nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, 
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. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke 
data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten 
tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.  
 

5.14 Krav om rapportering 

Virksomhetene må oppfylle sin rapporteringsplikt for alle punktene ovenfor i 
årsrapporten. 
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6. RAPPORTERING OG BUDSJETTINNSPILL 

6.1 Rapportering 

6.1.1 Regnskapsrapportering 

Finansdepartementet har 25. november 2010 fastsatt en standard kontoplan som en 
frivillig ordning fra 1.1.2011, med sikte på obligatorisk innføring i 2014 etter en 
nærmere vurdering av erfaringene. Det vises til tidligere dialog og høringsrunde om 
dette, og til Finansdepartementets rundskriv R-102/2010 Fastsettelse og bruk av standard 
kontoplan for statlige virksomheter. Fiskeri- og kystdepartementet ber NIFES vurdere 
om ny standard kontoplan vil være hensiktmessig for etaten og hvorvidt det er ønskelig 
å innføre ny standard kontoplan, herunder når det eventuelt vil være mest 
hensiktsmessig å legge om til ny kontoplan. Det bes om tilbakemelding innen 1. mai 
2011.  
 

6.1.2 Økonomi- og avviksrapport per 31. juli  

Instituttet skal innen 20. august 2011 levere en økonomi- og avviksrapport med status 
per 31. juli 2011. Avviksrapporten skal redegjøre for de områdene der man ut fra status 
per 31. juli ligger an til forsinkelse eller avvik i forhold til krav og mål.  

6.1.3 Årsrapport pr. 31. desember 

Årsrapporten skal inneholde en vurdering av måloppnåelse innenfor hele instituttets 
virksomhet. Årlige risikovurderinger på mer overordnet nivå skal omtales i 
årsrapporten.  
 
I 2010 er det utviklet en ny målstruktur for NIFES. I 2011 skal det utvikles 
resultatindikatorer som skal ligge til grunn for instituttets vurdering av måloppnåelse. I 
årsrapporten for 2011 skal NIFES gi en vurdering av måloppnåelse i forhold til den nye 
målstrukturen for instituttet. I den grad det er utviklet resultatindikatorer skal disse tas 
i bruk i vurderingen. Det skal gis en omtale av aktiviteten på de faglige hovedområdene 
med spesiell vekt på status, måloppnåelse og utfordringer i forhold til styringssignalene 
i tildelingsbrevet. I denne delen av rapporteringen bør strukturen følge 
tildelingsbrevets struktur. En slik tekst kan eventuelt utformes som et tillegg til den 
faglige årsmeldingen.  
 
Vi ber om at årsrapporten for 2011 inkluderer en oversikt over disponeringen av 
tilskuddet fra departementet på faglige hovedaktiviteter. I tillegg ber vi om rapportering 
om personal- og kompetanseutvikling, samt lønns- og ansettelsespolitikk i årsrapporten. 
Vi viser for øvrig til de rapporteringskrav som er spesifisert under pkt. 5. 
 
Kravene til den faglige årsrapporteringen for 2011 kan bli endret som følge av det 
pågående MRS-arbeidet. 
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Årsrapporten for 2011 skal sendes departementet innen 1. mars 2012. Den skal også 
sendes elektronisk innen samme frist til postmottak@fkd.dep.no . 
 

6.2 Budsjettforslag 

Innspill til store satsinger for 2013 skal leveres innen 1. desember 2011.  Store satsinger 
skal være forslag om større tiltak som er nødvendige for å nå virksomhetens mål, og 
som ikke kan dekkes gjennom omprioriteringer innenfor eksisterende ramme. Det skal 
gjøres en klar prioritering mellom satsingsforslagene, basert på vurderinger av risiko 
og vesentlighet for måloppnåelse. 
 
Et helhetlig budsjettforslag for 2012 skal levers innen 1. mars 2011.  Budsjettforslaget 
må inneholde forslag til mål og prioriteringer gitt en nullvekstramme. I tillegg må 
budsjettforslaget inneholde et forslag til prioriteringer ved hhv budsjettreduksjon på 
4 pst. og en økning i tråd med satsingsforslaget. 
 

6.2 Oversikt over rapportering og budsjettinnspill 

Sak Merknad Frist for innsending
Budsjettforslag for 2012 Ref. pkt 6.2 1. mars 2011 
Evt. innspill til revidert 
nasjonalbudsjett 2011 

Ref. pkt. 2.2 1. mars 2011 

Økonomi- og avviksrapport per 
31. juli 2010 

Ref. pkt. 6.1.2 20. august 2011 

Risikoanalyse Ref. pkt. 2.1 20. august 2011 
Evt. innspill til nysaldering av 
budsjettet for 2011 

Ref. pkt 2.2 1. oktober 2011 

Innspill til store satsinger for 
2013 

Ref. pkt. 6.2 1. desember 2011 

Budsjettforslag for 2013 Ref. pkt 6.2 1. mars 2012 
Årsrapport for 2011 Ref. pkt. 6.1.3 1. mars 2012 
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7. MØTER  

Følgende etatsmøter er berammet for NIFES i 2011: 
 
 Dato Tid/sted
Vårmøte 10.05.11 10.00-13.00 Oslo (FKD) 
Høstmøte 29.11.11 10.00-13.00 Oslo (FKD) 

 
Det legges opp til at statsråden leder første del av vårmøtet. Fiskeri- og 
kystdepartementet kommer tilbake til dagsorden for møtene.  
 

8. BUDSJETTMESSIGE FORHOLD 

Eventuell omdisponering av midler fra driftsmidler til investeringer og mellom kapitler, 
og mulighet til å overskride driftsbudsjettet med inntil 5 pst. til investeringsformål mot 
tilsvarende innsparing i neste budsjettermin, skal forelegges Fiskeri- og 
kystdepartementet. Søknader om merinntektsfullmakt skal gis en grundig forklaring og 
tas opp i eget brev til departementet innen 1. oktober 2011. 
 
NIFES har videre følgende fullmakter: 
• Fullmakt til å opprette og inndra stillinger. Fullmakten gjelder for NIFES som 

forhandlingssted og kan ikke delegeres videre. Vi ber om å bli orientert dersom det 
blir aktuelt å inndra besatte stillinger. 

• NIFES har etter instituttets personalreglement fullmakt til å ansette i samtlige 
stillinger med unntak av direktør. Instituttet har ansvar for at antall ansatte er 
tilpasset de til enhver tid gjeldende bevilgninger. 

• Avgjørelsesmyndighet til å gi utdanningspermisjon med lønn med varighet på inntil 
ett år. Vi minner særskilt om reglene om plikttjeneste.  

• Fullmakt til å innvilge erstatning ved skade eller tap av private eiendeler. Det vises 
til Statens personalhåndbok, punkt 10.22 Erstatning til statsansatte ved skade på 
eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten. Med bakgrunn i punkt 4 
delegeres avgjørelsesmyndigheten i saker hvor det søkes om erstatning på inntil 
20 000 kroner til instituttet.  

• Det er fastsatt nye retningslinjer for behandling av erstatningskrav mot staten, jf. 
Rundskriv G-03-2006. Fiskeri- og kystdepartementet har etter rundskrivet fullmakt 
til å utgiftsføre erstatningsutbetalinger. Ved mulige utbetalinger på over 2 mill. 
kroner skal Justisdepartementet varsles. Saker av prinsipiell betydning eller der det 
kan være tvil om den juridiske vurderingen, skal forelegges Regjeringsadvokaten. I 
erstatningssaker mot staten på grunnlag av alminnelige erstatningsregler innenfor 
den enkelte etats ansvarsområde, skal etaten foreta en juridisk vurdering av sakens 
erstatningsrettslige sider før saken forelegges departementer for avgjørelse.  

• Fiskeri- og kystdepartementet delegerer fullmakten til å avgjøre dekning av 
flytteutgifter til/fra utlandet i henhold til Statens personalhåndbok punkt 10.6.4. 
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• NIFES gis fullmakt til å avskrive fordringer som i hht. Kap. 5.4 i Bestemmelsene om 
økonomistyring i staten er uerholdelige eller avskrevet. Fullmakten gjelder i saker 
på inntil 200 000 kroner. Saker som gjelder større summer enn dette, skal 
forelegges departementet sammen med en grunngitt tilråding fra instituttet. Det 
forutsettes at virksomheten i årsrapporten, samt i de årlige forklaringene til 
statsregnskapet, innarbeider en oversikt over hvor mange fordringer som er 
Uerholdelige og avskrevet med beløp, begrunnelse samt en beskrivelse av hva som 
er gjort for å få fordringene dekket. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
ekspedisjonssjef  
 

Tone Aasen 
seniorrådgiver 

 
Kopi: Riksrevisjonen (elektronisk) 

Norges forskningsråd 


