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Partnerforum 18.11.2016 

Kunnskapsbasert politikk 

– hva tenker vi og hvordan gjør vi det? 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kunnskapsbasert forvaltning – hva er vårt ansvar? 

• Norsk miljøforvaltning skal være kunnskapsbasert 

 

• Grunnlovens § 112 

 

• Miljøinformasjonsloven, naturmangfoldloven  (§ 8) 

etc. 

 

• Ansvaret for miljødata i Norge  
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Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Vi trenger kunnskap om 

• Tilstand 

• Påvirkninger 

• Effekt av tiltak og virkemidler 
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Foto: Ø. Andreassen 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 
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Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Sektorovergripende rolle = utfordrende! 

• Nasjonale miljømål og vurdering av måloppnåelse 

• Koordinering med andre departementer er 

nødvendig, men krevende 
‒ Det er KLDs ansvar å klargjøre miljøtilstanden og å bruke egne 

virkemidler 

‒ Sektorenes har selvstendig ansvar på sine områder  

‒ KLDs ansvar å vurdere hva som er "godt nok" for å nå  

målene 

 

• Vi utfordres på vår rolle og vårt hovedansvar 
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Foto: Stortinget 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Hvordan får vi den kunnskapen vi trenger? 

1. Kartfestet informasjon og overvåking 

2. Databaser, innsynsløsninger og nettsider 

3. Forskning: nasjonalt og internasjonalt 

• Forskningsrådets virkemidler 

• Direktefinansiering 

• Universitets- og høgskolesektoren 

• Artsdatabanken 

4. Kunnskapssynteser – nasjonalt og globalt 

5. Miljøinstitutter: basisbevilgninger, nasjonale 

oppgaver, infrastrukturtiltak 
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Foto: Kristin T. Teien 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Sektorisert kunnskapsinnhenting? 

• Direktefinansiering av forskning i ulike sektorer 

• Mangel på helhet? 

• Konkurrerende forskning? 

• Konkliftdrivende eller konfliktdempende forskning? 

 

• Hvordan kan departementene bidra til at forskningen 

bidrar til å løse konflikter og samfunnsutfordringer? 
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Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Norsk miljøforskning er bra! 
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Årets pris for 

fremragende 

forskning ble i år 

delt ut til to 

miljøforskere  

Foto: Forskningsrådet 
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Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kartlegging og overvåking 

• Økologisk grunnkart 

 

• Metodisk rammeverk for overvåking: Naturindeks 

for Norge 

 

• Representativ overvåking med økt bruk av 

satellittdata 

 

 

 
9 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvordan lykkes med økosystembasert forvaltning 

• Fragmentert forvaltning vs. helhetlige forvaltnings- og 

kunnskapssystemer 

• Eksempler på utfordringer: 

– Kompliserte prosesser  

– Komplekse sammenhenger 

– Usikker kunnskap 

• Hvordan sikre at forvaltningens behov for kunnskap dekkes? 

• Hvordan etablere et kunnskapssystem som grunnlag for å nå 

miljømålene?  
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Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 
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”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Vannforvaltningsplaner 
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Forvaltning 

- Mål 

-Planer 

-Karakterisering 

 

Objektiv kunnskap 

-Karakterisering 
- Klassifisering 

Er vi her? 

Embetsverk KLD 

Direktorat/ 

Fylkesmann 

Forskningsmiljøene 

Politisk ledelse/ 

Regjeringen/ 

Stortinget 

Foto: Ø. Andreassen 



Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Forvaltningsplaner for havområdene 
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Forvaltning 

- Mål/ tiltak/ avveiinger 

-Planer 

-Interdepartemental styringsgruppe 

 

 

-Faglig forum (fageksperter/ direktorater) 

 

Objektiv kunnskap 

-Overvåkingsgruppen (fageksperter/ direktorater) 

Eller her? 

Er vi her? 

Eller her? 

Embetsverk KLD 

Direktorat/ 

Fylkesmann 

Forskningsmiljøene 

Politisk ledelse/ 

Regjeringen/ 

Stortinget 

Foto: Ø. Andreassen 
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Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet 

• Fra artsfokus til økosystemforvaltning 

• Økosystemforvaltning – nasjonalt mål 1 

• Vurdering av tiltak og virkemidler basert på 

kunnskap om tilstand 

• Mer treffsikker naturforvaltning 

• Samordnet virkemiddelbruk 
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Klima- og miljødepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

System for god økologisk tilstand 
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Er vi her? 

 

Forvaltning 

- Mål 

-Planer 

-Klassifisering av tilstand? 

 

Objektiv kunnskap 

- Kriterier (Ekspertråd for økologisk tilstand) 

-Klassifisering av tilstand? 

Embetsverk KLD 

Direktorat/ 

Fylkesmann 

Forskningsmiljøene 

Politisk ledelse/ 

Regjeringen/ 

Stortinget 

Foto: Ø. Andreassen 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvordan har vi  organisert arbeidet i KLD? 

• Kunnskapsseksjonen: 

– Koordinerer arbeid med forskning, overvåking, 

miljødata, instituttpolitikk 

– Intern kunnskapsheving, bla. gjennom faglunsjer 

– "KLDs prioriterte forskningsbehov" 

– Intern strategi for kunnskapsarbeidet 

 

• Fagavdelingene 

– Ansvar for innspill, implementering og oppfølging 

innenfor sine respektive ansvarsområder 

Foto: KLD 
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