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Del I. Leders beretning
Klagenemnda (KFIR) sitt hovedmål er å tilby rask og brukervennlig behandling av høy kvalitet av klager
på Patentstyrets avgjørelser. Klagenemnda har som ett av to delmål å bidra til økt rettssikkerhet
innenfor industrielle rettigheter, og som styringsparameter skal det være balanse mellom antall nye og
ferdigbehandlede klagesaker. KFIR har lykkes med å svare på bestillingen ved at måloppnåelsen for
2018 viser en balanse mellom antall nye og ferdigbehandlede klager.
Det andre delmålet er at Klagenemnda skal være en anerkjent instans innenfor industrielle rettigheter.
Klagenemnda har befestet seg som et uavhengig klageorgan, og har tillit og legitimitet fra aktørene i
bransjen.
Antall søknader innenfor industrielle rettigheter øker, og tall fra Patentstyret 1 viser at 90,4 % av
varemerkesøknadene blir registrert mens 42,5 % av patentsøknadene blir meddelt patent. Det
behandles et stort antall ankesaker nasjonalt og på europeisk nivå. Rettsutviklingen innenfor de
industrielle rettighetene er i utvikling slik at vår oppgave er å følge fagfeltet nøye for å bidra til
regelverksutvikling og harmonisering, for å være et kompetent ankeorgan i Norge.
Til tross for en lavere saksinngang i 2018, viser trenden i 2019 en økning i antall saker til behandling.
Som sekretariat for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser ser vi også økende interesse og
oppmerksomhet rundt arbeidstakeres oppfinnelser, og det har vært 2 nye saker fremmet for mekling.
På oppdrag fra departementet har vi utlyst vervene offentlig og innstilt kandidater for vervene med
tiltredelsestidspunkt 1. oktober 2018.

Oslo, 28. februar 2019

Lill Anita Grimstad

1

http://statistics.patentstyret.no/
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Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget
KFIR er et uavhengig, domstollignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og
som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke- og designrettigheter,
samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av
ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør KFIR klager over enkelte av de avgjørelsene
Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.
KFIR skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.
Klagere skal oppleve klagesaksbehandlingen som effektiv, pålitelig og brukervennlig og av høy juridisk
standard. KFIR skal også bidra til større klarhet om rettstilstanden på området overfor brukere og andre
interesserte.
KFIR er videre part i saker for domstolene hvor nemndas avgjørelser bringes inn for rettslig
overprøving. Vi saksforbereder og utreder de faktiske og rettslige sidene av sakene som bringes inn for
domstolene i nær dialog med Regjeringsadvokaten.
Fra 1.1.2017 er KFIR sekretariat for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Utgifter til
Meklingsnemndas drift og lønn/honorarer dekkes av KFIR uten tilleggsbevilgninger.

Omtale av organisasjonen
KFIR ledes av Lill Anita Grimstad, og består av en nemnd og et sekretariat.
Leder og nestleder, som oppfyller kravene til dommere, er heltidsansatte og opptrer som førstvoterende
i all saksavvikling. Det er 24 nemndmedlemmer i bistilling som er oppnevnt av Nærings- og
fiskeridepartementet etter innstilling fra KFIR. Nemndsmedlemmene har særskilt juridisk og teknisk
kompetanse, sistnevnte innen hovedområdene kjemi, elektroteknikk, bygningsteknikk og
maskinteknikk. Utvalget i den enkelte sak består av 3 voterende medlemmer, i særskilte tilfeller 5.
KFIR sitt sekretariat består av en administrativ enhet og en utrederenhet.
Den administrative enheten forestår innledende saksbehandling i klagesakene og har arkivansvar. Ved
avslutning av sakene oversendes avgjørelsene til andre instanser som har registeransvar og avgjørelsene
publiseres i Lovdata, Darts-IP og Universitetsforlaget som publiserer på kommentarutgaver.no. I tillegg
sørger administrasjonen for å ivareta øvrige kontorfunksjoner og har et løpende ansvar for oppdatering
av www.kfir.no. KFIR er fullservicekunde hos DFØ og administrasjonen forestår i samarbeid med DFØ
alle regnskap- og lønnsfunksjoner. Administrasjonen rapporterer til Klagenemndas leder.
Utrederenheten skal sørge for at sakene får oppnevnt utvalg (nemndsmedlemmer) slik at
voteringsarbeidet igangsettes når saken er tilstrekkelig opplyst til å kunne behandles. Utrederne sørger
for fremdrift ved at voteringsarbeidet følges opp innenfor gitte interne saksbehandlingsfrister.
Utrederne er til stede når utvalget behandler den enkelte sak, og skriver utkast til avgjørelser på vegne
av de voterende nemndsmedlemmene. Utrederenheten rapporterer til Klagenemndas leder.
I 2018 har KFIR avviklet 2 utredere i engasjement grunnet høy avvikling av patentsaker slik at det ikke
forelå restanser i saksavviklingen.
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Presentasjon av utvalgte hovedtall
Gjennom 2018 erfarte vi en markant nedgang i antall klagesaker. I 2017 innkom 137 klagesaker, mens
det i 2018 innkom 75 saker fordelt på 10 patentsaker, 60 varemerkesaker og 5 foretaksnavnesaker.
Antall nye varemerkesaker for 2018 er halvert og etter vår erfaring skyldes det en markant nedgang i
avviklede varemerkesaker i Patentstyret i andre og tredje kvartal. Tendensen i 2019 viser imidlertid en
økning i antall nye saker, så vi antar at dette skyldes en forbigående situasjon.
Nye saker:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Patent

7

19

18

19

30

16

10

Varemerke

48

97

104

123

100

119

60

Design

0

0

4

0

0

0

0

Foretaksnavn

6

4

2

3

1

2

5

Plantesort

0

0

0

1

0

0

0

Sum

69

120

128

146

131

137

75

Antall avviklede saker fremgår av tabellen nedenfor, og viser utviklingen fra etableringen av
Klagenemda i 2013.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Patent

11

22

14

24

33

17

Varemerke

86

134

155

103

124

80

Design

0

0

4

0

0

0

Foretaksnavn

8

2

3

0

3

3

Plantesort

0

0

1

0

0

0

Sum

105

158

177

127

160

100

Forholdet mellom nye og avviklede saker i 2018 er:
Pr. 31.12.2018

Nye
saker

Avviklede
saker

Patent

10

17

Varemerke

60

80

Design

0

0

Foretaksnavn

5

3
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Analyse av resultat og ressursbruk
Klagenemnda for
industrielle rettigheter

Antall årsverk
Samlet tildeling
Driftsutgifter
Utnyttelsesgrad
Refusjoner lønn (sykepenger,
foreldre)
Lønnsandel driftsutgifter
Lønnsutgifter pr årsverk

2014

2015

2016

2017

2018

4,4

5,8

5,8

6,8

5,25

5 800 000

6 390 000

7 553 000

8 191 000

8 364 000

5 536 594

5 621 291

6 691 690

7 901 305

6 846 528

95,50 %

88 %

88,60 %

96,50 %

81,85 %

-350 393

-56 823

-56 106

-299 799

-119 688

3 786 299

4 511 950

4 888 677

6 498 840

5 491 040

606 950

550 982

623 330

620 574

755 860

147 454

73 751

Meklingsnemnda
Lønn/honorarer for nemnda
(koststed 97 i KFIR sitt
regnskap)

De samlede lønnsutgifter til KFIR inkludert utvalgsmedlemmer i bistilling og Meklingsnemnda for
arbeidstakeroppfinnelser, utgjør 81,3 % mot 79,7 % i 2017.

Del III Årets aktiviteter og resultater
Noen viktige aktiviteter i løpet av året
Hovedhensikten med etatens virksomhet er å gi brukerne god rettssikkerhet med hensyn til hvilke
rettigheter som fortjener beskyttelse. Formålet med Klagenemndas virksomhet er å bidra til økt
rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling. De viktigste aktivitetene gjennom året er å avvikle
klagesaker og ivareta statens interesser i saker som bringes inn for domstolene innenfor eget
ansvarsområde.
I tillegg nevnes andre aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Høringsuttalelser
Behandle innsynsbegjæringer
Utvikle nye nettsider som oppdateres fortløpende når det gjelder nye saker og nye avgjørelser
Publisering av avgjørelser - på nettsidene skrives en kort omtale av alle avgjørelser,
publisering på Lovdata, Darts-IP og Gyldendal kommentar
Nyhetsbrev annen hver måned
Foredragsvirksomhet
Sekretariatsfunksjon for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora vedrørende IP

Måloppnåelse
Nærings- og fiskeridepartementet utarbeider årlige tildelingsbrev som legger føringer for KFIR sitt
arbeid. I tildelingsbrevet av 3. januar 2018, ref. Innst. 8 S (2017-2018) og Prop. 1 S (2017-2018) har
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt følgende hovedmål for KFIR:
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Å tilby rask og brukervennlig behandling av høy kvalitet av klager på Patentstyrets avgjørelser
Til oppfyllelse av hovedmål er følgende delmål angitt:
1. Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet innenfor industrielle rettigheter
2. Klagenemnda skal være en anerkjent instans innenfor industrielle rettigheter

Hovedmål – delmål 1
Et hovedformål er at KFIR skal bidra til økt rettssikkerhet innen industrielle rettigheter ved uavhengig
klagebehandling på vedtak fattet av Patentstyret. Klagesaksbehandlingen skal oppleves som effektiv,
brukervennlig og holde høy juridisk standard.
Ett av styringsparameterne er at KFIR har balanse mellom antall nye og antall ferdigbehandlede klager.
Som hovedtallene viser, har Klagenemnda avviklet et høyere antall saker enn nye saker. Det ble avviklet
100 saker mens inngangen av nye saker var 75. Ved inngangen til 2019 er det således balanse og ingen
nevneverdig restanse i ubehandlede klager.
Et annet styringsparameter er at KFIR har behandlet den enkelte klagesaken effektivt.
Saksbehandlingstiden er redusert for både varemerke- og patentsaker, imidlertid er KFIR til enhver tid
avhengig av at de eksterne utvalgsmedlemmene har anledning til å sluttføre sakene som er til
behandling. Med knapphet på ressurser fra medlemmer i bistilling, vil det fra tid til annen være slik at
voteringsarbeidet tar lengre tid enn antatt. Erfaringen er at varemerkesaker avvikles raskt, noe som kan
ha sammenheng med at utkast til avgjørelser skrives internt, og ved dissens skrives også utkast til votum
internt. Det er sjeldent behov for større redigeringer i utkastene som presenteres for utvalget, fordi
sakene i sin helhet diskuteres i møte før utarbeidelse av avgjørelse. I patentsaker er det avgjørende å få
de fagkyndige utvalgsmedlemmer sine tekniske vurderinger for å ferdigstille utkast til avgjørelser. Disse
sakene er ofte teknisk komplekse og krever gjennomgang av kjent teknikk på nye fagområder. Klagers
anførsler er flere, både prinsipale og subsidiære, og fordrer både juridiske og tekniske overveielser.
Felles for alle saker er at i saker hvor part(ene) har behov for ytterligere skriftveksling etter at klage er
innsendt, påvirkes tiden fra klage er innkommet til endelig avgjørelse foreligger. Saksbehandlingstiden
er således et forhold som partene i stor grad påvirker.
Det siste styringsparameteret for hovedmål 1, er at KFIR skal ha god kvalitet i behandlingen av
klagesaker. Dette måles blant annet med resultatindikatorer som bruk av muntlige forhandlinger og
antall/andel/kort kvalitativ vurdering av saker som går videre til domstolene. Etter partenes ønske
gjennomføres muntlige forhandlinger. Det har vært avholdt 3 muntlige forhandlinger i 2018. Antall
søksmål fremmet mot KFIR sine avgjørelser anses som lav. I 2018 innkom det 3 søksmål i patentsaker
hvorav 2 saker ble trukket, 3 søksmål mot varemerkesaker hvorav 1 sak ble trukket.
Antall saker som innen 31.12.2018 er brakt inn for domstolsprøving i andel av avviklede saker i 2018
er:
Varemerke
Patent

2017
1,6 %
6,1 %

2018
1,25 %
5,9 %

Hovedmål – delmål 2
Det andre delmålet er at KFIR skal være en anerkjent instans innenfor industrielle rettigheter.
Ett av styringsparameterne er at KFIR følger utviklingsfronten innen sitt fagfelt. Resultatindikator for
dette er arbeid i relevante fora nasjonalt og internasjonalt, særlig med vekt på regelverksutvikling og
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ankerollen. I 2018 har KFIR deltatt i relevante nasjonale og internasjonale fora. Deltakelse gir oss
tilgang til «beste praksis» på relevante fagområder, og mulighet til å påvirke og følge rettsutviklingen
ved meningsutveksling, særlig i internasjonale fora. I 2018 har KFIR deltatt på nettverkssamling i CETJ (Circle of European Trademark Judges) for utveksling av erfaringer innen europeisk varemerkerett.
Internasjonalt har KFIR deltatt på INTA (International Trademark Association) i gruppe for dommere
i varemerkerett. Utover dette har KFIR holdt flere innlegg i paneldebatter og foredrag. I nasjonale fora
deltar ansatte i KFIR jevnlig på møter i NIR (norsk forening for immaterialrett). På europeisk nivå i regi
av EUIPO er det innledet arbeid med tanke på i «Convergence of practices and Appeal Bodies», CP12,
som KFIR har bidratt til og vil følge utviklingen ved deltakelse.
Et annet styringsparameter er at KFIR har et helhetlig opplegg som sikrer faglig kvalitet. Som
resultatindikator nevnes tiltak for opplæring og faglig kompetansebygging hos ansatte og eksterne
utvalgsmedlemmer. I 2018 har alle ansatte blitt tilbudt kurs og andre kompetansehevende tiltak som
deltakelse på konferanser etc. Samtlige ansatte har benyttet seg av tilbud om kurs/konferanser, blant
annet konferanse i regi av de europeiske «søsterorganisasjonene» EUIPO BoA og EPO BoA. For å sikre
faglig kompetansebygging hos de eksterne utvalgsmedlemmene, tilbys også disse relevante
kurs/konferanser etter behov. I tillegg avholdes utvalgssamlinger med faglig innhold, både innenfor
varemerke og patent. Det utarbeides nyhetsbrev som linker til alle siste avgjørelser slik at
utvalgsmedlemmene på en effektiv måte kan oppdatere seg på saker som er behandlet i KFIR.
Det siste styringsparameter et er at KFIR bidrar til kompetansespredning på feltet. Resultatindikator
er faglig arbeid i relevante brukerkretser. I 2018 har vi hatt foredrag nasjonalt og internasjonalt. Vi
tilgjengeliggjør våre avgjørelser for publikum på en hensiktsmessig måte på nettsider og gjennom
digitale nyhetsbrev. Vi besvarer henvendelser fortløpende på telefon og e-post, og merker en noe
økende grad av innsynsbegjæringer i saker fra journalister.

Arbeidslivskriminalitet
Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. KFIR har få
leverandører og har tiltrådt alle rammeavtalene som er fremforhandlet av Statens innkjøpssenter
(DIFI), for på denne måten å sikre at leverandører følger lover og regler. KFIR sine anskaffelser er etter
dette innrettet for å ivareta dette hensynet.

Sikkerhet og beredskap
Departementet har i forbindelse med IKT-sikkerhet bedt om en vurdering av akseptabel risiko ved
uventede hendelser som hacking av ekstern kommunikasjon og nedetid av datasystemer. KFIR har
redegjort for at hendelser som hacking ikke vil få konsekvenser av nevneverdig betydning, selv om det
selvsagt er noe man ønsker å unngå. Begrunnelsen for dette er at nemndas dokumenter er offentlige og
ytterst få kan unntas offentlighet. Fra 2013 og frem til i dag, har det vært i underkant av fem tilfeller
hvor dokumenter har kunnet unntas offentlighet, slik at et skadepotensiale anses meget begrenset.
KFIR har ingen registrerte sensitive personopplysninger i saksbehandlings/arkivsystemet som vil
kunne komme på avveie. Sensitive personopplysninger gjelder de ansatte og disse er implementert i sin
helhet i DFØ sine systemer. Når det gjelder nedetid for datasystemer, skal det bemerkes at
konsekvensen av dette ville bety tilsvarende lengre saksbehandlingstid. KFIR opererer ikke med
absolutte frister, og det er derfor ingen som eksempelvis vil lide et rettstap som følge av nedetid.
Konsekvensene er meget begrenset for allmenheten.

Mangfold og likestilling
Arbeid for likestilling og mangfold ivaretas først og fremst av KFIR i forbindelse med nyansettelser.
Likestilling fremmes og det er bevissthet mot å hindre diskriminering innenfor virkeområdet.

Klagenemdas oppsummering
➢

Klagenemnda mener ressursbruken har vært effektiv i 2018
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➢ Klagenemnda er meget godt fornøyd med resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2018
➢

Klagenemnda vurderer det slik at årets samlede leveranser er levert i forhold til oppdrag i
tildelingsbrevet for 2018
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Del IV Styring og kontroll i virksomheten
Klagenemndas overordnede vurdering av styring og kontroll av
virksomheten
Klagenemnda benytter mål- og resultatstyring som styringsprinsipp. Klagenemndas måloppnåelse er
god for 2018.
Risikovurderingen viser at det er et lavt risikobilde for nemndas virksomhet og samfunnsoppdrag, og
at risikobildet for ikke å oppnå de fastsatte mål og resultater er av personellmessig karakter og anses
lav.
Klagenemnda har gjennom stillingsinstrukser tydelig avklarte roller og ansvar for virksomheten.
Arbeidsmiljøet anses som godt og er basert på åpenhet og tillit. Klagenemnda anses som et attraktivt
sted å arbeide. Sykefraværet er lavt.
Klagenemnda kan bekrefte at virksomheten opptrer i samsvar med de lover og regler som er gjeldende
for virksomheten.
Klagenemnda har systemer, rutinebeskrivelser og prosessbeskrivelser for sine oppgaver og gjøremål og
disse fungerer godt, og viser at Klagenemnda
Evner å oppnå fastsatte mål i tråd med samfunnsoppdraget
Oppfyller de overordnede krav om effektiv ressursbruk
➢ Sentrale risikoer er innenfor akseptabelt nivå
➢ Rapportering om resultat- og regnskapsinformasjonen er etter Klagenemndas syn relevant og
pålitelig
➢
➢

Klagenemnda er fullservicekunde hos DFØ på lønns- og regnskapstjenester og har etablert effektiv
internkontroll i oppfølgingen av gjeldende statlig økonomiregelverk.
Regnskapsrapporteringen tilfredsstiller per i dag krav til korrekthet og baserer seg på
kontantprinsippet. Det har ikke vært revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen.

Del V Vurdering av framtidsutsikter
Klagenemndas evne til å oppfylle fastsatte mål og levere forventede resultater på lengre sikt, anses som
overveiende god. Vi kan ikke se forhold som vil kunne hindre eller begrense Klagenemndas evne til å
løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.
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Del VI Årsregnskap
Ledelseskommentar
KFIR er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten er et ordinært statlig forvaltningsorgan
som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.
KFIR har avgitt belastningsfullmakt til Patentstyret for å innkreve klagegebyret mot føring på
Klagenemndas inntektskonto, som viser inntekter fra klagegebyr på kr 344 000 mot budsjettert
350 000. I Innst. 109 S (2017-2018) og Prop. 24 S (2018-2019) Endringar i statsbudsjettet 2018 under
Nærings- og fiskeridepartemenet ble følgende endring vedtatt: Kap. 3936, post 01, Gebyrinntekter:
Bevilgningen reduseres med 349 000 kroner fra 699 000 kroner til 350 000 kroner.
Klagenemndas utgifter viser et mindreforbruk på 18 pst. Årsaken til mindreforbruket i 2018 skyldes en
markant endring i antall mottatte klagesaker til behandling. Det ligger utenfor KFIR sin kontroll hvor
mange saken som kommer til behandling. For utgiftssiden har dette hatt innvirkning på i hovedsak 2
poster – honorarutbetaling til utvalgsmedlemmer og 1 ledig (ubesatt) stilling som utreder.
Jeg bekrefter med dette at Klagenemndas årsregnskap er avlagt i henhold til bestemmelsene om
økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra NFD.
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Klagenemnda og revisjonsberetningen
offentliggjøres på våre hjemmesider når den er tilgjengelig. Revisjonsordningen er kostnadsfri. Jeg
mener regnskapet gir et dekkende bilde av Klagenemndas disponible bevilgninger, regnskapsførte
utgifter, eiendeler og gjeld.
Oslo, 28. februar 2019

Lill A. Grimstad

Prinsippnote
Årsregnskap for Klagenemnda for industrielle rettigheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere
retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er
i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets
rundskriv R-115 av november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 - de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a)
b)
c)
d)

Regnskapet følger kalenderåret
Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av henholdsvis bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene
punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert
til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.
Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i
bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året, men
har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte
oppgjørskonto ved overgang til nytt år.
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Bevilgningsrapportering
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en
nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet.
Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å
disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev
for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser
virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap.
Avgitt belastningsfullmakt til Patentstyret for innkreving av klagegebyrer er inkludert i kolonnen for
samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte
belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten
og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til
bevilgningsoppstillingen.

Artskontorapporteringen
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler
og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall
virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.
Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført
og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.
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Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post
936

Overført fra i
fjor
399 000

Årets tildelinger
7 815 000

Samlet
tildeling
8 364 000

150 000
3 936

350 000

350 000

Patentstyret har fått belastningsfullmakt for innkreving av gebyrer
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* Nærmere om pensjonskostnader
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2018 er 14 prosent. Premiesatsen for
2017 var 14 prosent.
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