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1 Innledning 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til forslag  i Prop. 85 S (2017-2018) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018, og Stortingets vedtak 15. juni 
2018, jf. Innst. 400 S (2017-2018) Det er bevilget 5 mill. kroner til Norsk nukleær 
dekommisjonering (NND) over kapittel 907 Norsk nukleær dekommisjonering, post 01 
Driftsutgifter. 
 
 
2 Nærings- og fiskeridepartementets prioriteringer 

2018 og 2019 vil være oppbyggingsår for NND, med en gradvis overføring av oppgaver fra 
Nærings- og fiskeridepartementet og eventuelt Institutt for energiteknikk. Hvilke oppgaver 
som overføres når vil, ut over de oppgaver som nevnes i dette brevet, klargjøres i egne brev 
fra departementet. I hovedinstruksen (vedlagt) som angir formål og hovedoppgaver for NND 
framgår det for øvrig at NND skal utarbeide forslag til en strategi som trekker opp rammene 
for hva virksomheten utfører selv gjennom intern organisering og ansettelser, og hva som 
helt eller delvis skal utføres av eksterne aktører. NFD ber om at dette arbeidet påbegynnes. 
 
NFD vil at NND så snart det er hensiktsmessig og etter dialog med departementet overtar 
oppgaver knyttet til planlegging av nytt kombinert lager og deponi for lav og mellomaktivt 
avfall (KLDRA), og å påbegynne overordnet dekommisjoneringsplanlegging for IFEs 
reaktorer på statens vegne, i dialog med IFE og i tråd med kvalitetssikringsregimet (KS) for 
store statlige investeringsprosjekter.  
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Side 2 
 

  
Oppbyggingen av NND må foregå med disse føringene som utgangspunkt. Midlene som er 
stilt til disposisjon kan benyttes til driftsrelaterte utgifter, herunder lønn, nødvendig innkjøp av 
IKT-ressurser og konsulenttjenester. 
 
 
3 Rapportering 

3.1 Generelt 

Prinsipielle spørsmål og spørsmål av vesentlig politisk karakter innen det nukleære området, 
herunder tiltak som kan påvirke den langsiktige ressursanvendelsen, og vesentlige spørsmål 
om sikkerhet og beredskap skal legges fram for NFD på et tidlig tidspunkt. 

3.2 Årsrapportering  2018  

Nærings- og fiskeridepartementet ber om en samlet rapportering for alle tiltak midlene er 
benyttet til og en vurdering av framdrift innen 1. april 2019. 

3.3 Statsbudsjettet 2020 

Frist for innspill med begrunnelse til satsingsforslag for 2020 er 5. november. Innspillet kan 
inneholde satsinger over 10 mill. kroner knyttet til drift av NND, videre prosess for etablering 
av nytt lager og deponi eller andre oppryddingsrelevante forslag. Forslagene med unntak av 
driften av NND bør være koordinert med IFE. NFD vil i forkant av satsingsforslagsfristen 
invitere til et eget møte for gjennomgang av budsjettprosessen og diskutere framtidige 
budsjettbehov. 

3.4 Styringsmøte 

Det skal være styringsmøte i 4. kvartal 2018. NNDs budsjettbehov for kommende år 2019 og 
2020 vil være sentrale på møtet. Agenda og dato for møtet avtales nærmere. 
 
 
4 Administrativt 

4.1 Lønn og regnskap 

NND er fullservicekunde innen lønn og regnskap hos Direktoratet for økonomistyring (DFØ). 
DNB er bankforbindelse, og det er oppgjørskonto hos Norges Bank. Innledningsvis vil NFD 
og DFØ være godkjennere av utbetalinger innen henholdvis lønn og regnskap. NND skal 
innen utgangen av 2018 selv overta ansvaret for godkjenningsfunksjonene i lønns- og 
regnskapssystemet. 

4.2 Lokaler 

Det er inngått avtale med Kynningsrud Eiendom ut 2019 om leie av lokaler i Storgata 2a, 
1767 Halden. 



 

 

Side 3 
 

4.3 Statens pensjonskasse 

Det er søkt om medlemskap for NND i Statens pensjonskasse. 
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