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Tildelingsbrev til Klagenemnda for industrielle rettar for 2013

Klagenemnda for industrielle rettigheter er et forvaltningsorgan som er opprettet med
virkning fra 1. april 2013. Klagenemnda behandler klager over vedtak fattet av
Patentstyret etter patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven,
edelmetalloven og planteforedlerloven. Klagenemnda skal ha en leder og en nestleder,
samt et sekretariat som har ansvar for den administrative driften.

Bakgrunnen for opprettelsen av Klagenemnda for industrielle rettigheter er lov om
Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar, vedtatt og sanksjonert i Stortinget
12. juni 2012. Det var et generelt behov for revisjon og modernisering av tidligere lov fra
1910. Det følger av den nye loven at det skal opprettes en egen Klagenemnd for
industrielle rettigheter som skal behandle klager på avgjørelser tatt av Patentstyret.
Klagenemnda skal være et eget uavhengig organ og erstatter Patentstyrets Annen
avdeling som tidligere var klageinstans.

Reglement for økonomistyring i staten § 3 fastslår at departementet skal fastsette
hovedinstruks innenfor rammen av reglernentet for underliggende virksomheter.
Instruksene skal regulere både de faglig utadrettede aktivitetene og
økonomiforvaltningen og ligge fast over flere år. Departementets styring av etatenes
faglige aktiviteter for det enkelte år skal ivaretas gjennom det arlige tildelingsbrevet

Vedlagt ligger fastsatt hovedinstruks for nemnda. Nemda må i løpet av 2013
konkretisere kravene i hovedinstruksen og i økonomiregelverket for øvrig i en egen
interninstruks.
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Nærings- og handelsdepartementet viser til Prop. i S (2012-2013) og meddeler med
dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for oppstart for
Klagenemnda for industrielle rettar i 2013.

1. Styringsdialogen
Styringsdialogen er fellesbetegnelsen for den formelle kontakten mellom
departementet og den enkelte etat, og er definert gjennom styringsdokumenter,
rapporter og fastsatte møter (formelle kontaktrnøter/etatsstyringsmøter). I tillegg
kommer den løpende, uformelle dialogen, slik som bl.a. integrerte
samarbeidsprosesser.

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og handelsdepartementet og
Klagenemnda for industrielle rettigheter vil bestå av faste møter og følgende
hoveddokumenter:

Departementets årlige tildelingsbrev
Departementets referater fra møter
Klagenemndas årsrapport og øvrige rapporter i løpet av året

o Departementets tilbakemelding på rapporteringen

Det tas sikte på at det gjennomføres et etatsstyringsmøte i 2013.

2. Prioriteringer 2013

Formålet med Klagenemnda er å bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig
klagebehandling. Klagesaksbehandlingen skal oppleves som effektiv, brukervennlig og
av høy juridisk standard. Nemnda skal også bidra til større klarhet om rettstilstanden på
området overfor brukere og andre interesserte.

I 2013 skal Klagenemnda prioritere etablering av nødvendig infrastruktur, utarbeide
interninstruks samt utarbeide gode og effektive retningslinjer og systemer for
forvaltningen. Videre skal nemnda behandle klager på endelige avgjørelser i
Patentstyret, oppgaver før tillagt Patentstyrets Annen avdeling.

3. Mål for 2013

For 2013 er det fastsatt følgende mål for Klagenemndas virksomhet:

Etaten skal sikre et høyt faglig nivå og god effektivitet i klagebehandlingen

Dette innebærer at Klagenemnda skal rapportere på gjennomført behandling av klager,
og gi en vurdering av kvalitet og effektivitet på grunnlag av relevant
behandlingsstatistikk. Viclere vil styringsparametere for høy faglig kvalitet og
effektivitet bli utviklet i samarbeid med departementet på grunnlag av erfaringer i
oppstartsfasen med tanke på oppbygging av et mål- og resultatstyringssystem tilpasset
etaten.
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Vi ber etaten utarbeide forslag til hensiktsmessige styringspararnetere knyttet til dette
målet. Videre ber vi om at Klagenemnda tar initiativ til å drøfte forslag til parametere
sammen med departementet. Forslag bør være mottatt av departementet innen 10.
august.

4. Rapportering og resultatoppfolging

Arsrapport
Klagenemnda bes om å utarbeide en årsrapport for virksomheten for 2013. Rapporten
skal sendes departementet innen 15. februar 2014. Klagenemnda skal i årsrapporten gi
sin vurdering av oppnådde resultater sett i forhold til målet for oppstartsåret.
Arsrapporten skal også innholde virksomhetens årsregnskap, jf. Bestemmelser om
økonomistyring i staten pkt. 3.2.3, hvor bevilgning og regnskap på postnivå presenteres
og eventuelle avvik kommenteres. Rapporten skal gjøre rede for sammenhengen
mellom interne regnskapstall og de beløp som er bokført i statsregnskapet.

Annen rapportering

Klagenemnda plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik.
Vesentlig avvik er avvik som truer oppnåelse av målet for virksomheten.

5. Budsjettildelinger og fullmakter
Statsbudsjettet for 2013 på Nærings- og handelsdepartements område ble vedtatt av
Stortinget 12. desember 2012, jf. Innst. 8 5 (2012-2013). For Klagenemnda er det fattet
budsjettvedtak på kap. 914 (utgifter) og 3914 (inntekter):

Kap./post ~Betegnelse ~Beløp

914/01 ~Driftsutgifter B4 500 000

Isum kap. 914 4 500 000
3914/01 ~Gebyrer ~500 000

~Sum kap. 3914 ~500 000

Det vises til omtale av kap. 914 og 3914 i Prop. 1 S (2012-2013) for Nærings- og
handelsdepartementet.

Budsjettfullmakter og administrative fullmakter
I vedlegget omtales først årlige budsjettfullmakter, jf. pkt. A. Dernest listes det opp
fullmakter som er delegert Nærings- og handelsdepartementet, og som virksomheten
må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt B.

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 vil
Nærings— og handelsdepartementet med dette meddele at Klagenernnda i 2013 tikleles
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og gis adgang til å disponere bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf.
Stortingets buclsjettvedtak av 12. desember 2012.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
ekspedisjonssjef

Bent Sunde
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:
1. F’ullmakter og retningslinjer for disponering av bevilgningene.
2. Hovedinstruks for Klagenemnda
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