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1. INNLEDNING
Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2017–2018) og budsjettinnstillingene Innst.
2 S (2017-2018) og Innst. 9 S (2017-2018), og stiller i dette tildelingsbrevet midler til
disposisjon for Artsdatabanken i statsbudsjettet for 2018. Tildelingsbrevet gir sammen med
Instruks for virksomhets- og økonomistyring, Artsdatabanken sitt mandat, Prop. 1 S og
budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger, og krav for Artsdatabanken i 2018.
Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for etatens rapportering gjennom året.
Regjeringen er opptatt av å effektivisere statlig sektor. Departementet understreker at alle
virksomheter må gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
I 2018 vil det starte en prosess, i samråd med departementet, om hvordan Artsdatabanken kan
dra nytte av de samarbeids- og fellesløsninger på det administrative området som er under
planlegging i klima- og miljøforvaltningen.
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger
til grunn for styring av all statlig virksomhet.

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ARTSDATABANKEN
De overordnede målene for Artsdatabanken følger av Klima- og miljødepartementets
budsjettproposisjon for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Artsdatabanken er en nasjonal
kunnskapsbank om naturmangfold i Norge. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne
samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner
(genetisk variasjon). Dette omfatter blant annet arbeid med rødliste for arter, rødliste for
naturtyper, risikovurderinger for fremmede arter i Norge, utvikling av type- og
beskrivelsessystem for natur (Natur i Norge), og viktige oppgaver i arbeidet med etablering
og tilgjengeliggjøring av det økologiske grunnkartet for Norge.
Artsdatabanken fastsetter selv egne resultatmål og styringsparametere.
2.1 Fellesføring 2018 til alle statlige virksomheter
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. Artsdatabanken skal ved tildeling av oppdrag og i
oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler.
Artsdatabanken skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte
kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette
hensynet.
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3. BUDSJETT OG FULLMAKTER
Tildeling og budsjettforutsetninger
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2017–2018) og endelig
budsjettvedtak i Stortinget basert på Innst. 2 S (2017-2018) og Innst. 9 S (2017-2018).
Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, reglement og
bestemmelser for økonomistyring i staten, instruks for virksomhets- og økonomistyring, og
andre rundskriv og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for disponeringen av statlige
budsjettmidler.
Det er nødvendig med stor oppmerksomhet når det gjelder tilskuddsforvaltningen.
Det understrekes at det ikke skal foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysing annet enn
der mottakerne er nevnt spesifikt i budsjettvedtaket (dvs. i postomtalen i Prop. 1 S
eller i Stortingets budsjettinnstillinger). Tilskudd skal bare utbetales fra
tilskuddsposter, mens kjøp av varer og tjenester kun skal skje fra driftsposter (og etter
spesielle regler på investeringsposter) etter prosedyrene i anskaffelsesreglene.
Endringer og føringer som er beskrevet i postomtalene i Prop. 1 S (2017–2018), er ikke omtalt
i tildelingsbrevet. Det er derimot endringer som følger av Stortingets behandling.
Tildelinger på kap. 1411 Artsdatabanken
Kapittel/post
1411/01
1411/21
1411/50
1411/70
Sum kapittel 1411

Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, kan
nyttes under postene 50 og 70
Arter og naturtyper, kan
overføres, kan nyttes under
postene 21 og 70
Tilskudd til arter og naturtyper,
kan overføres, kan nyttes under
postene 21 og 50

Bevilgning
31 670
6 275

(i 1000 kr)
Tildeling
31 670
6 275

16 861

16 861

11 441

11 441

66 247

66 247

Post 50 er redusert med 81 000 kroner sammenlignet med forslag til bevilgning i Prop. 1 S.
Det skyldes budsjettforliket på Stortinget, der det som inndekning for andre økninger ble gjort
et kutt på 0,2 pst på alle 01/21- og 50-poster. Regjeringen hadde allerede i Prop. 1 S foretatt et
kutt på 0,5 pst på disse postene benevnt som en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.
Dette ble gjort med utgangspunkt i 2017-bevilgningene og for den del av Klima- og
miljødepartementets budsjett som gikk til Artsdatabanken plassert på kap. 1410 post 54
Artsprosjektet med 203 000 kroner. Bevilgningen under kap. 1410 post 54 er etter
beslutningen om omorganiseringen fordelt på alle poster under det nye kap. 1411
Artsdatabanken. Da Stortinget økte kuttet med 0,2 pst ble det gjort med utgangspunkt i 2017budsjettet og det økte ABE-kuttet for bevilgningen under kap. 1410 post 54 flyttet til kap.
1411 post 50 .
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Tildelinger på kap. 1410 Miljøforskning og miljøovervåking
Kapittel/post
1410/21
Sum kapittel 1410

Betegnelse
Spesielle driftsutgifter

Bevilgning
16 333
16 333

(i 1000 kr)
Tildeling
16 333
16 333

Spesielle budsjettforutsetninger kap. 1410 post 21:





16,3 mill. kroner tildeles til arbeid med økologisk grunnkart.
I Prop. 1 S (2017-2018) står det i postomtalen til kap. 1410 post 21 Miljøovervåking
og miljødata at "Posten dekkjer 5 mill. kroner av Artsdatabankens sitt arbeid med arter
og naturtyper." Det er i ettertid avklart at dette er en feil. Beløpet på 5 mill. kroner har
siden kap. 1410 post 54 Artsprosjektet ble opprettet i 2013-budsjettet, inngått i denne
bevilgningen. Fra og med 2018-budsjettet er hele bevilgningen under kap. 1410 post
54 flyttet til ulike poster under kap. 1411 Artsdatabanken. Feilen ble oppdaget så sent
at Klima- og miljødepartementet ikke rakk å sende korrigeringsbrev til Stortinget om
saken.
Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av midlene fra kap. 1410 post 21 og krav til
rapportering vil bli spesifisert i brev fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken.

4. RAPPORTERING
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser
status per 31. august og 31.desember 2018. Rapportene skal foreligge minst to uker før
etatsstyringsmøtene. Klima- og miljødepartementet vil oversende dokumentet "Retningslinjer
for rapportering", i begynnelsen av januar 2018.
Frister for rapporteringer for 2018 er:
Avviksrapportering: 15. mai 2018
Foreløpig årsrapport: 14. september 2018
Endelig årsregnskap: 4. februar 2019
Endelig årsrapport: 15. mars 2019
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai.

5. MØTEPLAN
Møtedato

Møtetype

20. april
10. oktober

Halvårsmøte
Halvårsmåte
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