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Tildelingsbrev 2010
Tildelingsbrevet danner grunnlaget for styringsdialogen mellom direktoratet og
Nærings- og handelsdepartementet i 2010.
1. Budsjettvedtak
Nærings- og handelsdepartementet viser til budsjettforslaget for 2010 i Prop. 1 S (20092010). Stortinget behandlet 14. desember 2009 Innst. 8 S (2009–2010) fra
næringskomiteen, og gjorde vedtak som gjelder kap. 907 og 3907 Sjøfartsdirektoratet
og kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk.
2. Departementets overordnete risikovurdering
Risikostyring er en integrert del av styringsdialogen. En slik integrering forutsetter at
Sjøfartsdirektoratet foretar risikovurderinger i alle viktige styringsprosesser, bl.a. ved
operasjonalisering av tildelingsbrev og utforming av virksomhetsplan og
budsjettforslag. Videre må endringer i risikobildet fanges opp slik at det kan iverksettes
tiltak for å sikre at målene i tildelingsbrevet nås. Vesentlige endringer i risikobildet må
meddeles departementet i den etablerte styringsdialogen, i etatsmøter og
resultatrapporter. Større endringer i risikobildet, som innebærer problemer med
måloppnåelsen, skal rapporteres til departementet omgående.
Nærings- og handelsdepartementet har gjennomført en overordnet risikovurdering av
Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet må styrke sitt internkontrollsystem. Internkontroll er
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et sentralt virkemiddel for å kunne utføre god risikostyring for å nå målet om kvalitet i
alle ledd. Internkontrollen må legges opp slik at den bidrar til å sikre at direktoratet
arbeider systematisk for at virksomheten utføres i samsvar med lover og forskrifter,
retningslinjer og andre krav som stilles til virksomheten, herunder krav og føringer
som følger av departementets mål- og resultatstyring.
Det er positivt at direktoratet nå kan anses som fullbesatt. En av utfordringene for
direktoratet i 2010 vil bl.a. være et stort antall nyansatte. På dette grunnlag er
departementets vurdering at direktoratet må fokusere særskilt på opplæring for å sikre
at fastsatte målsettinger på sentrale arbeidsområder innen sjøsikkerhet og miljø
oppnås. Departementet mener videre at direktoratet har utfordringer knyttet til å sikre
kompetanseutvikling for den enkelte medarbeider. Direktoratet bes arbeide for å
videreutvikle og ta i bruk sitt interne kompetansesystem ”KOMPIS”. Direktoratet bør
ligge i forkant når det gjelder kompetanseutvikling av sine ansatte i forhold til
anvendelse av ny teknologi.
Departementet ber direktoratet etablere et system som sikrer systematisk og god
styringsinformasjon om saksbehandlingen vedrørende dokumentasjonskontroll. Det
må etableres rutiner, prosedyrer og sjekklister for saksbehandlingen. Manglende
interne prosedyrer kan medføre risiko for svakheter i saksbehandlingen, som igjen kan
medføre feilaktige vedtak.
Departementet ber videre direktoratet sørge for at rutiner knyttet til registrering i
offentlig postjournal følges. Direktoratet bes å etablere en systematisk
presedensoversikt som hjelpemiddel i saksbehandlingen. Det er viktig at direktoratet
har etablert rutiner for å sikre lik fortolkning av regelverket.
Vi viser til at departementet i styringsdialogen tidligere har påpekt viktigheten av at
direktoratet utfører en forsvarlig saksbehandling i samsvar med forvaltningsloven og
utredningsinstruksen. Departementet ber direktoratet snarest etablere et system som
ivaretar at saksbehandlingen, herunder at klagesaksbehandlingen, utføres i tråd med
god forvaltningskikk. Departementet understreker viktigheten av at alle forhold skal
være belyst før et vedtak treffes, og at vedtak må treffes i samsvar med reglene i
forvaltningsloven. Det må også etableres systemer for hvordan eventuelle feil i
saksbehandlingen skal korrigeres.
3. Bevilgning
Følgende midler er bevilget for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) og Innst. 8 S (2009–2010):
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3.1 Utgifter:

Kap. Post Beskrivelse
907
Sjøfartsdirektoratet
01
Driftsutgifter
Sum

(i 1000 kr)
Beløp
302 600
302 600

Driftsbevilgningen under post 01 skal dekke lønnsutgifter og andre ordinære utgifter, i
tillegg til ugifter med å utstede maritime personellsertifikater. Videre skal direktoratets
utgifter knyttet til kultur- og fritidsarbeid for sjøfolk ved stasjonene i Norge og utlandet
dekkes av den ordinære driftsbevilgningen. Inntektene for velferdstiltak er budsjettert
under kap. 3907, post 03 Diverse inntekter.
Det er vedtatt en fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 907, post 01 mot
tilsvarende merinntekt under kap. 3907, postene 01 og 03, jf. Forslag til vedtak II.
Det vil også i 2010 påløpe utgifter knyttet til flyttingen til Haugesund, bl.a. ekstra
utgifter ved forlenging av pendlerordningen for nøkkelpersonell fram til 1. november
2010. Utgifter ved forlenget pendling kan dekkes over Sjøfartsdirektoratets ordinære
driftsbevilgning under post 01.
3.2 Inntekter:

(i 1000 kr)
Beløp

Kap. Post

Beskrivelse

3907

Sjøfartsdirektoratet
Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR
Maritime personellsertifikater
Diverse inntekter
Gebyrer for skip i NIS
Overtredelsesgebyr

01
02
03
04
06
Sum

127 300
9 000
5 000
37 000
22 500
200 800

Det er bevilget 127,3 mill. kroner under post 01 og 37 mill. kroner under post 04. Videre
er det knyttet en merinntektsfullmakt til post 01, jf. omtale under kap. 907, post 01 og
Forslag til vedtak II.
Arbeidet mot en bedre kostnadsorientering av årsgebyret og førstegangsgebyret
fortsetter. Departementet kommer nærmere tilbake til prosessen i et eget brev til
direktoratet.
På grunnlag av forventet utstedelse av sertifikater og prisjusteringer er det bevilget
9 mill. kroner for 2010 under post 02.
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Post 03 omfatter innbetalinger for oppdrag for NORAD, Petroleumstilsynet og
Kystverket, og i tillegg diverse inntekter av velferdstiltak. For 2010 budsjetteres det
med 5 mill. kroner, derav om lag 4 mill. kroner knyttet til velferdstiltak. Videre er det
knyttet en merinntektsfullmakt til posten, jf. omtale under kap. 907, post 01 og Forslag
til vedtak II.
3.3 Kapitel 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
Følgende midler er bevilget for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) og Innst. 8 S (2009–2010):
(i 1000 kr)
Kap. Post Beskrivelse
Beløp
909 73
Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk,
1 750 000
overslagsbevilgning
Sum

1 750 000

Det er vedtatt videreføring av ordningen i 2010 etter samme opplegg som i 2009.
Dette innebærer følgende opplegg for ordningen:
prosentvis tilskudd (9,3 eller 12 pst.) til skip i Norsk Ordinært Skipsregister
(NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
nettolønnsordning for bemanningen som omfattes av skipenes alarminstruks på
passasjerskip (ferger) i utenriksfart i NOR
nettolønnsordning for skip i petroleumsvirksomhet (offshorefartøyer) i NOR
nettolønnsordning for øvrige fartøyer i NOR (lasteskip, brønnbåter, passasjerskip
og slepebåter)
nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen på hurtigruteskip som betjener
strekningen Bergen-Kirkenes.
Tilskuddsordningen skal fortsatt bidra til å sikre kompetanse og arbeidsplasser og
bidra til mer konkurransedyktige rammevilkår for norske skipsfartsnæringer. Tiltak for
sysselsetting er et viktig virkemiddel for å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime
næringer. Nærings- og handelsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ekstern
evaluering av tilskuddsordningen. Evalueringen vil belyse ordningens effektivitet,
måloppnåelse og hensiktsmessighet. Rapporten fra denne evalueringen vil overleveres
departementet i februar 2010.
For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgifter under refusjonsordningen, ble
det fra 1. juli 2008 innført en begrensing i refusjonsutbetaling pr. sysselsatt på
kr 198 000 pr. år, jf. St.prp. nr. 59 (2007–2008). Denne innretningen av ordningen er
vedtatt videreført for 2010.
4. Hovedprioriteringer med resultatmål og – krav
Hovedmål og tilhørende delmål for Regjeringens satsing på Sjøfartsdirektoratet er
beskrevet under. Hvert hovedmål er tildelt delmål og indikatorer, som vist i tabellen.
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Rapporteringen fra Sjøfartsdirektoratet, og den tilhørende styringsdialogen mellom
direktoratet og departementet, skal ta utgangspunkt i disse indikatorene.
4.1 Overordnet mål

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en synlig og tydelig aktør for
sjøsikkerhet i et rent miljø. Målet søkes oppnådd ved at Sjøfartsdirektoratet skal være
en sentral og viktig myndighetsaktør for utvikling av maritim virksomhet i Norge.
Hovedoppgaven er å bidra til at skip kan seile, og at alle forhold knyttet til sikkerhet og
miljø ivaretas på en betryggende måte.
Regjeringens maritime strategi ”Stø kurs” fra 2007 er bekreftet i Soria Moria II.
Strategien har som visjon at ”Norge skal være en ledende maritim nasjon og de norske
maritime næringer skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for
fremtiden”. En målrettet informasjonskampanje om Norge som maritimt vertsland
inngår som en videreføring av den maritime strategien. Departementet foretar en
kartlegging av regelverk og administrative prosedyrer som kan være til hinder for valg
av norsk flagg. Sjøfartsdirektoratet vil spille en sentral rolle i dette arbeidet. Det er et
mål at direktoratet skal være en effektiv, offensiv og enhetlig sjøfartsadministrasjon, og
at direktoratet skal bidra til vekst i den norske flåten.
4.2 Hovedmål 1 Godt kvalifiserte sjøfolk som har gode arbeids- og levevilkår
Delmål 1.1
Oppfølging og tilsyn av arbeids- og
levevilkårene til sjøs
Implementere sjøfolks arbeids- og
levevilkår, basert på ILO- konvensjon
MLC 2006.
Velferdstjenesten overfor sjøfolk skal
opprettholdes men være tilpasset
teknologisk utvikling og behovet i flåten
og samfunnet for øvrig. Omleggingen av
avistjenesten skal gi en miljømessig og
kostnadseffektiv distribusjon.
I 2010 skal direktoratet ha et spesielt
fokus på helse, miljø og sikkerhet i
fiskeriflåten.
Delmål 1.2
Oppfølging og revisjon av maritim
utdanning
Maritim undervisning skal tilfredsstille
krav Norge har forpliktet seg til gjennom
STCW og EU.
Gjennomføre revisjon av innenlandske
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Resultatkrav

Gjennomføre regelverksendringer i
henhold til fastsatt plan.
I løpet av 2010 skal avistjenesten bli
elektronisk.

Gjennomføre kampanjen ”Sikkerhet for
fiskere” i samarbeid med næring,
forskning, organisasjonene og forsikring.
Resultatkrav

Maritim undervisning som fører frem til et
sertifikat skal minimum tilfredsstille IMO
modellkurs.
Revidere tre innenlandske

maritime utdannings- og
opplæringsinstitusjoner i henhold til
STCW-konvensjonens regel I/8.
Revisjon av utenlandske
utdanningsinstitusjoner som utdanner
sjøfolk til norske skip i henhold til
STCW-konvensjonens regel I/10.
Forenkling av prosedyrene knyttet til
registrering i Maritimt arbeidstaker/arbeidsgiver register.
Innføre obligatorisk båtførerbevis for
fritidsfartøy fra 1. mai 2010.
Delmål 1.3 Forvalte refusjonsordning
for sjøfolk
Effektiv søknads- og behandlingsprosess
av refusjonsordningen for sysselsetting av
sjøfolk.

utdanningsinstitusjoner.

Analysere rapportene utarbeidet av EMSA
etter at revisjon er gjennomført på vegne
av EUs medlemsland. Gjennomføre egne
revisjoner ved behov.
Direktoratet skal foreta en gjennomgang
av prosedyrene med sikte på en
forenkling av systemet i løpet av 2010.
Organisasjonene bør involveres i arbeidet.
Sjøfartsdirektoratet skal legge til rette for
en effektiv innføring av kravet, herunder
sørge for god informasjon om ordningen.
Resultatkrav
Rapportere om direktoratets forvaltning
av midlene under kap. 909 i samsvar med
forskrift om forvaltning av tilskudd til
sysselsetting av sjøfolk fastsatt av NHD
21. desember 2005 og Reglement for
økonomistyring i staten av 12. desember
2003. Frist for innsending av rapporter om
utbetalinger er to måneder fra
søknadsfristens utløp for de ulike
terminer.
Utvikle ny dataløsning med integrasjon
mot Altinn.
Sluttføre etterkontrollene for 2008 og
2009.

Kontroll med forvaltning av
refusjonsordningen for sysselsetting av
sjøfolk.
Delmål 1.4 Utstede/fornye
Resultatkrav
personellsertifikater til rett tid
Effektiv søknads- og behandlingsprosess
Direktoratet skal fortsette utviklingen av
knyttet til utstedelse av personellsertifikat. TA-3 prosjektet.

4.3 Hovedmål 2 Trygge og sikre skip
Delmål 2.1Dokumentasjonskontroll
ifm. nybygg, ombygging og innflagging
Dokumentasjonskontroll i forbindelse
med nybygg, ombygging og innflagging.
Følge opp anbefalinger fra
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Resultatkrav
Kontroll av mottatt dokumentasjon skal
skje i henhold til regelverk.
Direktoratet skal følge vedtatt plan for

undersøkelseskommisjonens rapport etter
forliset av Bourbon Dolphin i 2007.
Følge opp tilrådinger fra Statens
Havarikommisjon for Transport.
Sjøsikkerhet på Svalbard.

Delmål 2.2. Gjennomføre tilsyn,
havnestatskontroll og periodiske
kontroller
Gjennomføre kontroller som i stor grad er
risikobasert.
Gjennomføre uanmeldte tilsyn som dreies
mot fartøy som ikke følger sine
forpliktelser.
Kontrollere utenlandske skip i norske
havner i henhold til forpliktelsene om
havnestatskontroll i Paris MOU.
Norge skal stå på ”White-list” til Paris
MoU og norske skip skal ha lav
tilbakeholdelsesrate.

Delmål 2.3. Gjennomføre revisjoner
Gjennomføre revisjoner i henhold til ISM
kodens krav.
Gjennomføre revisjon mot
klasseselskaper.
Gjennomføre revisjoner av godkjente
foretak.
Delta som observatør på ISPS revisjoner
som gjennomføres av klassen.
Delmål 2.4 Utstedelse av sertifikater
Norske skip skal få fornyelse av sertifikat
til rett tid.
Norske nybygg skal få førstegangssertifisering ved levering fra verft.
Norske nybygg skal få endelige
sertifikater før de midlertidige utløper.
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oppfølging.
Direktoratet skal rapportere om status to
ganger i året, 1. mars og 1. oktober 2010.
Følge opp sjøsikkerhetsarbeidet på
Svalbard. Revidere ny forskrift for
passasjerskip med inntil 12 passasjerer
med hensikt å gjøre forskriften gjeldende
for Svalbard og Jan Mayen.
Resultatkrav

Følge opp et system for utveksling av
informasjon fra analyser, statistikk,
erfaringer, data og tilbakemeldinger.
Minst 470 fartøyer skal kontrolleres.
Sikkerhetskampanjer mot fiskefartøyer,
lasteskip og pendelferger basert på
tidligere erfaringer skal gjennomføres.
Kontrollere 25 pst. av utenlandske
skipsanløp over en 3- årsperiode.
Arbeide for at færre enn 25 norske skip
holdes tilbake i utlandet. Arbeide aktivt
med rederiorganisasjonene og
klasseselskap for å redusere antall
tilbakeholdelser.
Resultatkrav
Gjennomføre om lag 250 revisjoner.
Minst fem revisjoner skal gjennomføres
(fortrinnsvis vertikalrevisjoner).
Gjennomføre revisjon av minst fem
godkjente foretak.
Delta på minst fire ISPS revisjoner.
Resultatkrav
Fornyelse skal skje før utløpet av
sertifikatet.
Førstegangssertifisering skal skje ved
ferdigstillelse av skipet.
Utstedelse av endelige sertifikater skal
skje før de midlertidige utløper.

4.4 Hovedmål 3 Rent miljø
3.1. Føre tilsyn av skip
Føre tilsyn med norske skip.

Føre tilsyn med utenlandske skip i norske
havner.

3.2 Arbeide aktivt i internasjonale
fora
Være pådriver for å redusere utslipp fra
norske og skip.

Resultatkrav
Fortsette arbeidet med å redusere antall
grunnstøtinger og havarier, slik at fare for
forurensing kan unngås. Gjennomføre
kampanjer rettet mot utvalgte
fartøysgrupper. Aktivt samarbeid med
Kystvakten og Kystverket for å redusere
overtredelser og utilsiktede hendelser.
Kontrollere 25 pst. av utenlandske
skipsanløp over en 3-årsperiode. Utføre
stikkprøvekontroll av svovelinnhold i
bunkers. Fortsette prosjektet med SFT i
forhold til ulovlig føring/lasting/lossing
av last både med tankskip og
containertrafikk.
Resultatkrav
Direktoratet skal særlig ha fokus på
klimautslipp fra skip gjennom aktiv
deltakelse i IMO og andre relevante fora.
Bistå Miljøverndepartementet i
utarbeidelsen av et system for
utslippoversikter fra skip.

Det vises for øvrig til tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet.
4.5 Hovedmål 4 Kvalitet i alle ledd
Delmål 4.1 Utvikle regelverk basert
på innspill, erfaring og analyse
Etablere gode prosesser for en
hensiktsmessig og brukervennlig
regelverksutvikling.

Forenkling av regelverket.
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Resultatkrav
Utviklingen skal være basert på innspill,
erfaring og analyse, og skje i dialog med
berørte parter. Utredningsinstruksen og
forvaltningsloven skal følges.
Administrative og økonomiske
konsekvenser for næringen og det
offentlige skal synliggjøres.
Forenkling av det nasjonale regelverket
som gjennomfører internasjonale
konvensjoner (forskriftsprosjektet).
Utredningsinstruksen skal følges.

Være en synlig og tydelig pådriver i
internasjonalt regelverksarbeid.

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt skal
brukes målrettet for å bedre sikkerheten
til sjøs.
Redusere ulykker på fritidsbåter.

Delmål 4.2 God kommunikasjon og
informasjon
God dialog med og informasjon til
aktørene i næringen.

Administrative og økonomiske
konsekvenser for næringen og det
offentlige skal synliggjøres.
Delta i relevante fora som IMO, ILO,
EU/EØS og Paris MoU. Utarbeide
database for å sikre nasjonal oppfølging av
det internasjonale regelverket.
Direktoratet skal i 2010 ha særlig fokus på
foretakssaker. Rutiner for tvangsmulkt
skal være på plass i løpet av 2010.
Sjøfartsdirektoratet skal gjennomføre en
holdningskampanje rettet mot voksne
menn.
Resultatkrav
Kundefokus i kommunikasjon og tjenester
med brukerne. Direktoratet skal arbeide
for en effektiv, offensiv og enhetlig
sjøfartsadministrasjon.
Omlegging av direktoratets nettsider til
en mer brukervennlig og temabasert
struktur. Besvare mediahenvendelser
koordinert, presis og hurtig.
Sjøfartsdirektoratets saksbehandlingstid
skal være i samsvar med
forvaltningsloven.

5. Årsrapport
Departementet ber om at etaten utarbeider en årsrapport for virksomheten i 2010.
Rapporten skal gi en oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2010, bl.a. med
angivelse og vurdering av oppnådde resultater i forhold til hovedmål,
styringsparametere, jf. krav i tildelingsbrevet og vedlegget.
Et eksemplar av årsrapporten skal sendes departementet elektronisk til
postmottak@nhd.dep.no innen 14.02.2011.
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6. Annen rapportering
Halvårsrapportering som må være departementet i hende innen utgangen av august
2010. Virksomhetsplan 2010 skal sendes departementet innen medio februar.
Med hilsen

Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef
Tonje Sund
underdirektør

Kopi:
Miljøverndepartementet
Riksrevisjonen

Side 10

Vedlegg til tildelingsbrevet – retningslinjer, oversikt over fullmakter,
fellesføringer og krav til rapportering
Retningslinjer for disponering av bevilgningene
Bevilgningene skal disponeres i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn i
budsjettproposisjonen, budsjettinnstillingen og Stortingets vedtak. Sjøfartsdirektoratet
er underlagt Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om
økonomistyring i staten. Videre fastsatte departementet 4.10.2004 Hovedinstruks for
økonomiforvaltningen i Sjøfartsdirektoratet. Hovedinstruksen regulerer
økonomiforvaltningen i etaten og de faglig utadrettede aktivitetene generelt, mens
styring av etatenes faglige aktiviteter ivaretas gjennom det årlige tildelingsbrevet.
Informasjon om statlig økonomistyring, nyheter, utviklingsprosjekter og regleverk,
herunder alle relevante rundskriv, finnes på Finansdepartementets hjemmeside
www.fin.dep.no under menypunktet Statlig økonomistyring og på hjemmesiden til
Senter for statlig økonomistyring www.sfso.no.

1 Oversikt over budsjettmessige og administrative fullmakter
Budsjettmessige fullmakter
Bevilgningsreglementet regulerer grunnprinsippene for statsbudsjettet og
statsregnskapet, og rundskriv R-110/2005 fastsetter unntak fra enkelte av
bevilgningsreglementets hovedprinsipper. I henhold til R-110/2005 videredelegerer
Nærings- og handelsdepartementet følgende fullmakter til Sjøfartsdirektoratet:
fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
fullmakt til å overskride driftsbevilgningen under kap. 907, post 01mot tilsvarende
merinntekt under kap. 3907,postene 01 og 03
fullmakt til å overskride driftsbevilgningen til investeringsformål mot tilsvarende
innsparing i de neste tre budsjettår
Sjøfartsdirektoratet har også fullmakt til å overskride tildelt lønnsbevilgning under post
01 mot tilsvarende refusjon fra andre statsinstitusjoner, jf. rundskriv R-101/2008 punkt
3.1.1.
Det bes om særskilt rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene
til statsregnskapet.
Administrative fullmakter
Det vises til følgende:
NHDs brev av 01.12.08 med vedlegg om stadfesting og ikrafttredelse av
Sjøfartsdirektoratets reviderte personalreglement
NHDs brev av 16.09.99 om delegering av fullmakt i forbindelse med
flyttegodtgjørelse

NHDs brev av 07.04.99 om innvilgelse av alminnelig samtykke til bruk av egen bil på
tjenestereise
NHDs brev av 27.02.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med
beordringsgodtgjørelse
NHDs brev av 11.07.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning for
tapt arbeidsinntekt ved deltakelse i utvalg og råd m.m.
NHDs brev av 30.01.02 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning ved
skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten
NHDs brev av 06.06.02 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for
arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet
NHDs brev av 10.03.05 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse
med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved
kortvarige kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og
regnskapsførere
NHDs brev av 08.01.10 om delegering av fullmakt til å fastsette hvilke installasjoner
som omfattes av særavtale for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs

2 Fellesføringer
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har i rundskriv P3/2009 av 11.09.2009 fastsatt to
fellesføringer i tildelingsbrevet for 2010 til underliggende virksomheter.
Brukerundersøkelser
Sjøfartsdirektoratet skal regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene av
disse skal være offentlige.
Sjøfartsdirektoratet skal i årsrapporten rapportere på om de har gjennomført
brukerundersøkelser og gjort disse offentlig tilgjengelig. Dersom Sjøfartsdirektoratet
ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2010, skal de rapportere om når slike
undersøkelser vil finne sted. Departementet vil videresende rapporteringen samlet til
Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
I arbeidet med brukerundersøkelser kan Fornyings- og administrasjonsdepartementets
veiviser i brukerretting og brukermedvirkning være nyttig. Vegviseren finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2009/veilede
r-i-brukerretting-og-brukermedvir.html?id=554071
IKT-arkitektur
For å sikre mer helhet og sammenheng skal statlige virksomheter legge de syv felles
arkitekturprinsippene til grunn når de utvikler nye IKT-løsninger. Prinsippene gjelder
både ved utvikling av nye IKT-systemer og ved vesentlige endring av eksisterende
systemer. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) forvalter prinsippene. Nærmere
informasjon om prinsippene finnes på Difi sine nettsider.

Sjøfartsdirektoratet skal også ta i bruk felles løsninger for elektronisk ID, som Difi
legger til rette for. I tillegg skal direktoratet bruke Altinn når de produserer og gjør
tilgjengelig elektroniske tjenester.
Statlige virksomheter skal:
a. Legge arkitekturprinsippene til grunn når de utvikler sine IKT-systemer.
b. Ta i bruk felles eID når de legger nye e-tjenester ut på nett. Felles elektronisk
signatur skal tas i bruk når dette foreligger (fra 2010). Egne eID-løsinger som
etatene brukar på eksisterende tjenester, skal fases ut og erstattes av den
felles infrastrukturen i Difi. Etater som framleis ønsker å bruke egne eID-løsinger,
må begrunne dette
c. Begrunne de tilfellene der de velger ikke å bruke Altinn for produksjon av relevante
tjenester rettet mot næringsliv og publikum
Sjøfartsdirektoratet skal rapportere i årsrapporten hvordan punktene a. – c. har blitt
fulgt opp.
Om Sjøfartsdirektoratet kommer frem til at den ikke vil legge tjenesteproduksjon via
Altinn (c) til grunn, skal avviket begrunnes. Sjøfartsdirektoratet skal da orientere
departementet om dette, så snart avgjørelsen er fattet.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har i rundskriv P/4 2009 av 11.09.2009 gitt
nye rutiner for planlegging og samordning av IKT-investeringer i staten. Rundskrivet
beskriver de nye rutinene for planlegging av IKT-investeringer i staten og tar sikte på å
forbedre planlegging og kvalitetssikring av IKT-prosjekter i statlige virksomheter. For å
støtte statlige virksomheter i planlegging, styring og gjennomføring av IKT-prosjekter,
har Difi i samarbeid med SSØ utarbeidet et internettbasert veiledningsopplegg på
nettstedet www.prosjektveiviseren.no.
Nærings- og handelsdepartementet mener at det i denne sammenheng kan være nyttig
for virksomhetene å dra erfaring fra undersøkelsen departementet foretok i 2005
omkring gjennomføring av større IT-prosjekter hos etatene. Det vises her til
departementets brev til etatene av 2. januar 2006.
Sikkerhet og beredskap
Det overordnede målet for sikkerhet og beredskap er at Sjøfartsdirektoratet skal kunne
fungere mest mulig normalt selv om uforutsette hendelser skulle inntreffe. Sikkerhet
og beredskap skal ivaretas som et ledd i internkontrollen. Sjøfartsdirektoratet må
utarbeide en krise-/beredskapsplan som bygger på en risikoidentifisering av intern
drift, tilpasset etatens egenart.
Planverket må oppdateres årlig og bør øves ved behov. Direktoratet må vurdere sitt
forhold til sikkerhetsloven og om nødvendig utvikle grunnlagsdokument for sikkerhet.
Sjøfartsdirektoratet må ivareta IKT-sikkerheten for å sikre systemenes og
informasjonens integritet. Ved forespørsel vil departementet yte støtte til direktoratet

knyttet til vurderinger av ovennevnte punkter. Samlet rapportering om status på
området bes tatt inn i halvårs- og årsrapporten for 2010.
Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
Handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og veiledende
innkjøpskriterier er tilgjengelig for alle på www.innkjopspanelet.no. Sjøfartsdirektoratet
må sørge for å følge opp handlingsplanen og innarbeide føringene i de interne
styringssystemene. Det vises videre til informasjon og eksempler på Difi sine nettsider.
Videreføring av miljøledelse (Grønn stat) i statlige virksomheter er en del av handlingsplanen. Det skal foretas en årlig revisjon av miljøledelsesarbeidet i etaten hvor det
legges til rette for kontinuerlige forbedringer. På www.gronnstat.no er det samlet
veiledninger, verktøy og relevante eksempler.
Sjøfartsdirektoratets årsrapport skal inneholde følgende:
hvordan handlingsplanen er fulgt opp i etaten
en kort status for arbeidet med miljøledelse i etaten
Kjønnsfordeling i lederstillinger
Det er fortsatt en målsetting om minimum 40 prosent representasjon av begge kjønn i
lederstillinger. Departementet ber Sjøfartsdirektoratet legge forholdene til rette for
dette ved rekruttering til slike stillinger.
Redegjørelse om likestilling
I forbindelse med revidering av Likestillingsloven er det innført en ny aktivitets- og
redegjørelsesplikt fra 1. januar 2003 som bl. a. innebærer at statlige virksomheter skal
redegjøre for likestilling i sine årsrapporter, jf. NHDs brev av 24.02.03. I tillegg skal
departementet rapportere om likestilling i Prp. 1 S. for sin sektor.
Følgende forhold må normalt fremgå for å gi en tilstrekkelig redegjørelse, jf.
Likestillingsombudets brev av 10.11.2003:
1. Situasjonsbeskrivelse som inkluderer oversikt over:
Kjønnsfordeling på ansatte i virksomheten og eventuelt på avdelingsnivå
Gjennomsnittslønn for kvinner og menn, eventuelt lønn i kvinnedominerte stillinger
kontra mannsdominerte og kjønnsfordeling blant de høyest og lavest lønte
Kjønnsfordeling på nyansatte og på internt avansement, eventuelt på ulike
stillingskategorier
Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte, eventuelt på overtid,
videreutdanning og annen kompetanseheving, permisjoner og sykefravær
2. Beskrivelse av virksomhetens likestillingsaktiviteter
3. Redegjørelse for planlagte tiltak, f. eks. på bakgrunn av forhold som er
avdekket i situasjonsbeskrivelsen

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn
Regjeringen har besluttet at alle statlige virksomheter skal sette mål og utarbeide
planer for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn1. I årsrapporten
for 2010 skal det rapporteres på:
Antall og andel (i prosent) ansatte (faste og midlertidige stillinger) med
innvandrerbakgrunn i virksomheten pr. 1. januar 2010
Hvilket mål virksomheten satte for rekruttering av personer med
innvandrerbakgrunn i 2010
Antall og andel ansatte med innvandrerbakgrunn pr. 1. januar 2011
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no) kan gi råd og veiledning til det
videre arbeidet med å rekruttere flere innvandrere.
1

Personer med innvandrerbakgrunn omfatter
personer som selv har innvandret til Norge og som har to foreldre født i utlandet
(førstegenerasjonsinnvandrere)
personer som er født i Norge av to foreldre født i utlandet (etterkommere)

Oppfølging av IA-avtalen
Regjeringen har besluttet at departementene med underliggende etater skal omtale
planlagte og gjennomførte tiltak samt resultatutviklingen i forhold til egne måltall i
forbindelse med IA-avtalen (redusere sykefraværet, beholde og rekruttere personer
med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjonsalder). Redegjørelsen tas inn i
årsrapporten. I tillegg skal departementet omtale gjennomførte tiltak og
resultatrapporteringen i Prop. 1 S for sin sektor.
Kommunikasjonsarbeid i Sjøfartsdirektoratet
Nærings- og handelsdepartementet og tilliggende virksomheter skal på sine områder
legge vekt på å formidle betydningen av økt verdiskaping for å sikre velferdssamfunnet
fremover. Dette gjelder informasjon om tilgjengelige virkemidler, tjenester og
oppnådde resultater i arbeidet med å bidra til at Norge blir et godt land å drive
næringsvirksomhet i.
Sjøfartsdirektoratet skal ha en oppdatert kommunikasjonsplan. Aktivitetene i planen
skal bidra til at helheten i næringspolitikken, virkemidlene og resultatene kommer
tydelig fram. Det skal være løpende kontakt mellom kommunikasjonsseksjonene i
Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet. Det er av betydning at
departementet får informasjon om og anledning til å synliggjøre resultatene av
virksomhetenes arbeid. Å kommunisere betydningen av økt verdiskaping gjennom
eksempler og illustrasjoner, er god kommunikasjon.
Kommunikasjonsplanen skal omfatte følgende:
Direktoratets egen kommunikasjonsvirksomhet, det vil si kontakt mot
kunder/brukere og synliggjøring av virksomhetens tjenester, herunder
informasjonsmateriell og brukeroppfølging.

Kommunikasjonsvirksomhet på web med fokus på innhold, struktur og
brukervennlighet. Inkludert i dette sider på engelsk.
Kommunikasjonsvirksomhet i samarbeid med andre etater bl.a. for å synliggjøre
helheten i tilbudet av tjenester og virkemidler overfor næringslivet.
Kommunikasjonsvirksomhet for å synliggjøre virksomhetens arbeid og
resultater av dette i media.
Kommunikasjonsplanen skal omfatte aktiviteter og konkrete mål for hvert av de nevnte
punktene som rapporteres på halvårsmøtene med departementet.
Kommunikasjonsvirksomheten skal også omtales i virksomhetens årsrapport.
Ved utarbeidelsen av kommunikasjonsplanen skal følgende dokumenter også
legges til grunn: Statens kommunikasjonspolitikk, lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-ogregler/retningslinjer/2009/statens-kommunikasjonspolitikk.html?id=582088
Kommunikasjonsplattform for NHD som er distribuert til
kommunikasjonssjefene i virksomhetene.

3 Rapporteringer i styringsdialogen
Det er et generelt krav at departementet gjennom styringsdialogen skal være orientert
om resultater knyttet til mål og resultatkrav gitt i tildelingsbrevet. Sjøfartsdirektoratet
plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Dette gjelder både
faglige- og økonomiske avvik. Samtidig skal Sjøfartsdirektoratet fremme forslag om
mulige korrigerende tiltak.
På etatsmøter og i resultatrapporter skal det også orienteres om ev. endringer i
risikobildet som kan medføre problemer i forhold til måloppnåelsen.
Dersom det i løpet av vårsesjonen oppstår behov for bevilgningsendringer, også
mindreforbruk, må dette meddeles departementet senest innen 5. mars 2010.
Tilsvarende frist for høstsesjonen er innen 13. august 2010.

4 Årsrapport
Departementet ber om at direktoratet utarbeider en årsrapport for virksomheten i 2010.
Årsrapporten skal baseres på de krav som er gitt i tildelingsbrevet. I tillegg skal
etatsleder gi en sammenfattet redegjørelse for måloppnåelse i forhold til det overordnede målet. Årsrapporten skal gjennomgående ha et helhetlig perspektiv og
informasjonsmengden må tilpasses formålet. Rapporten skal i tillegg inneholde et
fullstendig årsregnskap, dvs. regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering til det
sentrale statsregnskapet, jf. kravene i Reglement for økonomistyring i staten,
Bestemmelser for økonomistyring i staten og årlig rundskriv fra Finansdepartementet.
Ett eksemplar av årsrapporten skal sendes departementet elektronisk til
postmottak@nhd.dep.no innen 14. februar 2011.

