Referat fra styremøte 4/18
Tid: 03.10.2018 kl. 10:00-16:00
Sted: Artsdatabanken
Til stede:
Bror Yngve Rahm
Vigdis Vandvik
Astrid Brekke Skrindo
Sonja Elin Kleven Jakobsen
Torborg Berge
Kristoffer Bøhn
Snorre Henriksen
Fra administrasjonen:
Nils Valland
Einar Hjorthol (referent)
22/18 Velkommen til nytt styre
23/18 Godkjenning av referat fra styremøte 3/2018
Referat ble sendt til elektronisk godkjenning. Dette resulterte i omforente følgende
kommentar:
Sak 17/18 Begrepet svarteliste; siste setning i vedtak strykes (Styret legger spesielt vekt på ..)

24/18 Presentasjon av Artsdatabanken
Bred gjennomgang av virksomheten for nytt styre
Styret poengterte at krav til nynorskandel på 25 % skal ivaretas.

25/18 Gjennomgang av mandat og instruks
Vedtak: Styret tar gjennomgang av mandat og instruks til orientering. Det utarbeides utkast
til mandat for forvaltningsbrukergruppe i forkant av etatsstyringsmøte med KLD 17. oktober.

26/18 Gjennomgang av strategisk plan
Det ble gitt innspill på at brukervennlighet må være en viktig premiss i Artsdatabankens
arbeid. Administrasjonen ser på hvor begrepet brukervennlighet kan tydeliggjøres.
Vedtak: Styret godkjenner strategisk plan for 2018 - 2022

27/18 Foreløpig årsrapport
Det signaliseres et potensielt avvik på Økologisk grunnkart, hovedsakelig grunnet sen
avklaring av tildelingsbrev.
Vedtak: Styret tar foreløpig årsrapport til orientering.

28/18 Tildeling av tilskudd; Artsprosjektet
Vedtak: Styret vedtar at det bevilges 20.410 mill. kroner til kartlegging av arter for perioden
2019-2022. Relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet var
avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering. Det tas forbehold om
Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2019, 2020, 2021 og 2022.

29/18 Status GDPR (Personvernforordningen)
Vedtak: Styret tar orientering om Personvernforordningen til etterretning. Styret ber
administrasjonen om å gi nødvendige avklaringer av GDPR-løsninger høy prioritet.

30/18 Status nye lokaler
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

31/18 Lønnspott lokale forhandlinger
Vedtak: Styret vedtar en økning i den lokale lønnspotten for 2018 med kr. 44 000,32/18 Orienteringssaker
-

Status Økologisk grunnkart
Status Rødlista for naturtyper
Status infrastruktursøknader
Administrative fellesfunksjoner i miljøetatene
Vitenskapelig råd for NiN
Riksrevisjon 24. – 26. oktober
Lønnspolitisk dokument

33/18 Eventuelt
-

Vigdis Vandvik er valgt til styrets nestleder
Neste styremøte er 11. desember i Oslo
Det utarbeides en oversikt over de mest brukte forkortelser i Artsdatabanken

Referent: Einar Hjorthol

