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Spørsmål nr. 679 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Karianne O. Tung 

 

Jeg viser til brev av 16. februar 2017 fra Stortingets president med skriftlig spørsmål til klima- 

og miljøministeren fra stortingsrepresentant Karianne O. Tung.  

 

Spørsmålet lyder: Hvor stor del av Miljødirektoratets budsjettmidler er knyttet til 

arbeidsoppgaver som utføres i Trondheim?  

 

Følgende begrunnelse er gitt for spørsmålet: Viser til besvarelse av spørsmål 15:537 fra 

representanten Karianne O. Tung. 

 

Svar: Den interne fordelingen av budsjettmidler i Miljødirektoratet – som ikke direkte 

framgår av budsjettproposisjonen for Klima- og miljødepartementet eller det årlige 

tildelingsbrevet – går til avdelinger og fagområder, ikke til Trondheim eller Oslo. De fleste 

avdelinger, og mange av seksjonene, har medarbeidere i både Trondheim og Oslo.  

 

Direktoratets arbeidsoppgaver er inndelt i resultatområdene naturmangfold, klima, 

forurensning, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og polarområdene. Hovedtyngden av 

medarbeidere innenfor resultatområdene naturmangfold og friluftsliv arbeider i Trondheim. 

Hovedtyngden av de som arbeider innenfor klima og forurensning har arbeidsplass i Oslo. 

Kulturminner og kulturmiljø er et relativt lite arbeidsfelt for direktoratet og følges opp av 

medarbeidere i Trondheim. Polarområdene er også et relativt lite arbeidsfelt som følges opp 

av medarbeidere i begge byer. Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og 

har sin sentrale administrasjon i Trondheim. SNO's oppgaver er innenfor resultatområdene 

naturmangfold og friluftsliv. 
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Bevilgningen over kapittel 1420 Miljødirektoratet, post 01 er i statsbudsjettet for 2017 på 

664,466 mill. kroner. Budsjettet på post 01 dekker faste løpende kostnader til lønn og drift av 

Miljødirektoratet.  I all hovedsak fordeles faste løpende driftsutgifter tilnærmet likt på alle 

ansatte i Miljødirektoratet. Unntak er imidlertid for ansatte i SNO, som har en noe høyere 

driftskostnad per ansatt pga behov for ulike fremkomstmiddel og feltutstyr. I 2017 er 

driftsbudsjettet tilnærmet likt fordelt mellom klima- og forurensning på den ene siden og 

naturmangfold og friluftsliv på den andre. Bevilgningen over kapittel 1420 Miljødirektoratet, 

post 21 utgjør for 2017 tilsammen 223,572 mill. kroner. Vel 11 % av disse midlene går til fag- 

og utviklingsprosjekter som går på tvers av samtlige resultatområder. Ca 68 % av midlene er 

fordelt til resultatområdene naturmangfold og friluftsliv, mens resten av midlene på post 21 

fordeler seg med hhv 12 % til klima og 9 % til forurensning. En betydelig andel av disse 

midlene på post 21 blir bevilget til arbeid utført av andre enn Miljødirektoratet, blant annet 

Fylkesmannen, Fjellstyrene, Statskog, rovviltnemnder, nasjonalparkstyrer og andre. 

 

Alle midlene som tildeles Miljødirektoratet over kap 1420 post 22 (Statlige vassmiljøtiltak), 

tilsvarende 297,552 mill. kroner for 2017, går til resultatområdet naturmangfold.  

 

Ut over driftspostene tildeles Miljødirektoratet midler til sikring og vern, opprydding i 

forurenset grunn og sjøbunn, samt tilskudd til en rekke formål. Bevilgningene her går til ulike 

formål i hele landet, og fordeler seg slik på resultatområdene (tall i hele tusen): 

 

  

I tillegg til midler over kap. 1420 forvalter Miljødirektoratet midler over kap. 1400 og 1410. 

Midler til miljøovervåking og miljødata tildeles over kap 1410 og utgjør 238 mill. kroner for 

2017. Disse midlene går hovedsakelig til naturmangfold.  

 

Direktoratet forvalter også knapt 88 mill. kroner over kap. 1425, som er Vilt- og fisketiltak. 

Disse midlene går til naturmangfold.  

  

 

Med hilsen  

 

 

Vidar Helgesen  

     

 

Naturmangfold og friluftsliv Klima og forurensning

30- postene (erstatninger, tiltak, skogvern, restaurering myr) 639 550                                     14 375                             

Post 39/69/79 Opprydding forurenset grunn og sjøgrunn 284 495                          

Post 74 CO2- kompensasjon for industrien 671 284                          

Post 75 Vrakpantordningen 731 760                          

Øvrige tilskuddsordninger 650 462                                     271 653                          

Sum poster ut over drift 1 290 012                                  1 973 567                       
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