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Endring av eierdepartement og tilknytningsform for Artsdatabanken –
planlegging av arbeidet
Innledning
Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) av 5. juli
om endringer i eierdepartement og tilknytningsform. Etter avtale mellom KD og KLD vil det
videre arbeidet med gjennomføringen av beslutningen ledes av KLD. Nedenfor beskriver
KLD hvordan det videre arbeidet planlegges de nærmeste ukene.
Bakgrunn
KLD tar sikte på at endringen skjer fra 1. januar 2018. KLD vil ha en tett dialog med
Artsdatabanken og styret om den videre prosessen, og om eventuelle andre forhold som må
avklares fram til 1. januar 2018.
KLD har allerede startet arbeidet med overføringen spesielt med tanke på at Artsdatabanken
skal komme med i budsjettet for 2018 på korrekt måte. I møtet mellom KLD og
Artsdatabanken 29. juni 2017 ble det blant annet avtalt videre prosess for å avklare
konsekvensene for statsbudsjettet 2018.
Personalmessige konsekvenser
De personalmessige konsekvensene ved en endring av tilknytningsform etter § 1-4.4 i
Universitets- og høyskoleloven, og opprettelse av et bruttofinansiert forvaltningsorgan, vil
være at de ansatte får sine ansettelsesforhold overført fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) til Artsdatabanken gjennom en virksomhetsoverdragelse. De ansatte vil fortsatt være omfattet av de samme lover og avtaler. Staten har
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felles lønns- og arbeidsvilkår gjennom hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler hjemlet i
denne.
KLD vil i tett dialog med Artsdatabanken og styret, ta ansvaret for prosessen knyttet til de
personalmessige forholdene som følge av beslutningen. Prosessen vil være i henhold til
lover og avtaleverk som gjelder for staten og retningslinjer om personalpolitikk ved
omstillingsprosesser som er utarbeidet av KMD. Arbeidet vil bli startet opp medio august
2017.
Budsjettmessige konsekvenser
Det er etablert en god dialog mellom KLD og Artsdatabanken, slik at de budsjettmessige
konsekvensene kan bli avklart i henhold til de ordinære fristene for arbeidet med
statsbudsjettet.
Overgang til selvstendig, bruttobudsjettert forvaltningsorgan krever at virksomheten etablerer
egen økonomifunksjon i henhold til "Bestemmelser om økonomistyring i staten", punkt 4.5.1.
Dette krever blant annet at Artsdatabanken etablerer egne arbeidskonti og oppgjørskonti i
Norges Bank. NTNU leverer ikke et selvstendig regnskap for Artsdatabanken i dag. Det
gjøres derfor en vurdering med sikte på at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal levere
lønns- og regnskapstjenester til Artsdatabanken. KLD vil ta ansvaret for å planlegge
gjennomføringen av å etablere Artsdatabanken som en egen virksomhet og en eventuell
overgang til DFØ.
Fornyelse av husleiekontrakt og behov for nye lokaler
KLD viser til årsrapporten for 2016 og møtet 29. juni 2017 hvor Artsdatabanken signaliserte
et behov for større kontorlokaler. Dagens avtale med NTNU går ut i juni 2018 med en
oppsigelsestid på 6 måneder. KLD ber Artsdatabanken om å starte arbeidet med å vurdere
lokaler som dekker Artsdatabankens fremtidige behov for hensiktsmessige kontorplasser i
Trondheims-området.
Avtaler med NTNU
Artsdatabanken har i dag flere avtaler med NTNU om kjøp av tjenester innenfor
administrasjons- og IKT-tjenester. Av hensyn til prosessen med å få avklart de
budsjettmessige konsekvensene av å bytte eierdepartement, ber vi også Artsdatabanken
avklare om dagens avtaler kan videreføres og med hvilke betingelser. KLD ber om å få
informasjon om dette så snart som mulig og senest innen 22.august 2018.
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