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1. HOVEDMÅL FOR BIOTEKNOLOGIRÅDET
Bioteknologirådet er et frittstående og rådgivende organ hjemlet i bioteknologiloven og
genteknologiloven, og er organisert som en egen statlig virksomhet, administrativt underlagt
Helse- og omsorgsdepartementet. Innenfor sitt faglige område har rådet en uavhengig rolle.
Sekretariatet rapporterer til rådets leder i faglige spørsmål.
Bioteknologirådet skal i henhold til sitt mandat:




Være et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig skal vurdere
og drøfte prinsippielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og
genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.
Legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til
informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter,
fagfolk og interesseorganisasjoner.
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På begjæring eller av eget tiltak gi uttalelser i saker etter lov om humanmedisinsk
bruk av bioteknologi m.m. og lov om framstilling og bruk av genmodifiserte
organismer, herunder forslag til endringer i lov, forskrifter mv. som har betydning for
bioteknologi
Gi uttalelser til norske myndigheter som angår Norges holdning til spørsmål
vedrørerende bioteknologi i internasjonale organer.

Bioteknologirådets uttalelser er offentlige med mindre annet følger av lovbestemt
taushetsplikt.
2. RESULTATMÅL
Med utgangspunkt i sitt mandat utarbeider Bioteknologirådet virksomhetsplan med
handlings- og kommunikasjonsplaner. Helse- og omsorgsdepartementet stiller følgende
resultatmål for 2018:
Resultatmål 1: Bioteknologirådet har bidratt til å informere og skape debatt om moderne
bruk av bioteknologi gjennom formidling av komplekse spørsmål på en forståelig og
engasjerende måte. Rådet har avholdt 4-6 åpne møter rundt i landet om sentrale
bioteknologiske tema i løpet av året.
Resultatmål 2: Bioteknologirådet har bidratt til informasjon om bio- og genteknologi gjennom
utgivelse av tidsskriftet GENialt, utforming og oppdatering av undervisningsmateriell og
publisering av videoer fra åpne møter
Resultatmål 3: Bioteknologirådet har avgitt sine høringsuttalelser innenfor de frister som er
gitt.
3. RESULTATOPPFØLGING OG RAPPORTERING
3.1.
Årsrapport
Årsrapport skal avgis innen 1. mars 2019 i tråd med kravene i rundskriv R-115 fra
Finansdepartementet og på slikt format:
Leders beretning med signatur
1-2 sider overordnet redegjørelse for de viktigste prioriteringene, vurdering av resultater og
kort omtale av forhold som har hatt innvirkning på resultater for året.
Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Virksomheten beskrives og det gis en kort presentasjon av hovedtall. Eksempler på tall kan
være
 Tildeling av bevilgning
 Driftsutgifter
 Årsverk og antall ansatte
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Lønnsutgifter

Årets aktiviteter og resultater
Her tas det utgangspunkt i tildelingsbrevet. I tillegg vurderer Bioteknologirådet selv hvilke
andre forhodl som har vært av betydning og som det bør rapporteres om.
3.2.
Regnskapsrapporter m.m.
Bioteknologirådet skal rapportere på regnskapstall per 31.august 2018 med eventuelle avvik
i forhold til budsjett og resultater. Det skal rapporteres på både inntekts- og utgiftskapittel.
Rapporteringene til Helse- og omsorgsdepartementet skal skje i henhold til kontantprinsippet.
Alle regnskapsdata skal sammenholdes med periodisert budsjett, og alle vesentlige avvik
skal forklares. Ved eventuelle avvik skal Bioteknologirådet komme med forslag til tiltak som
skal iverksettes for å bringe regnskapet i balanse ved årets slutt. Det bes om at
regnskapsrapportene oversendes elektronisk til Helse- og omsorgsdepartementet på
følgende e-postadresse; postmottak@hod.dep.no.
Emne: Regnskapsrapportering til Spesialisthelsetjenesteavdelingen.
3.3.
Periodisert budsjett 2018 og internkontroll
Det vises til § 14 i reglement for økonomistyring i staten. Det stilles krav om at alle
virksomheter etablerer systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll.
3.4.
Risikostyring og intern kontroll
Det skal utarbeides risikovurderinger for Bioteknologirådet. Disse vil inngå i departementets
styring og oppfølging av virksomheten.
3.5.
Personalfullmakter
Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar personalfullmaktene for sekretariatet i
Bioteknologirådet.
3.6.
Etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2018
Den formelle rapporteringen fra Bioteknologirådet skal gis i etatsstyringsmøter og gjennom
ordinær rapportering. Det skal avholdes årlig etatsstyringsmøte mellom Helse- og
omsorgsdepartementet og Bioteknologirådet. Det avholdes kontaktmøter etter behov
4. Andre føringer
4.1.
Innkjøp
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. Bioteknologirådet skal ved tildeling av oppdrag og i
oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler.
Bioteknologirådet 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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4.2.

Oppfølging av tilleggsoppdrag gitt i 2017 om framtidig lokalisering av
Bioteknologirådet
Vi viser til tilleggsoppdrag gitt i brev av 16.juni 2017 der Bioteknologirådet fikk i oppdrag å
utrede alternativer for lokalisering fra 2020. Utredningen skal gjøres i samarbeid med
Statsbygg. Retningslinjene for statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon med
veilder skal følges.
Oppdraget videreføres og følges opp i styringsdialogen i 2018.

Med hilsen

Cathrine Dammen (e.f.)
Fung. ekspedisjonssjef
Ann Margaret Løseth
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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