
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Avdeling for 
konkurransepolitikk, 
selskapsrett og 
næringsøkonomi 

Saksbehandler 
Thea Hummel 
Gabrielsen 
22 24 64 90 

Konkurransetilsynet (KT) - supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2021 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 600 S 
(2020-2021) og Stortingets vedtak 18. juni 2021. Vi meddeler med dette Stortingets 
budsjettvedtak, som innebærer følgende endringer for Konkurransetilsynet (KT).  
 
Kap. 911 Konkurransetilsynet 
Post 70 (ny) Tilskudd til konkurransefaglig forskning, kan overføres 
Konkurransetilsynet har årlig utlyst midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet til 
konkurransefaglige forskningsprosjekter og utredninger. Det er ikke midler igjen i fondet til en 
ny tildelingsrunde i 2021. Det er derfor besluttet å tildele midler til en ny post under kap. 911 
til konkurransefaglig forskning. Tiltaket er ment å bidra til kontinuitet og aktivitet i relevante og 
uavhengige forskningsmiljøer, samt tilrettelegge for kunnskapsdeling mellom 
konkurransemyndighetene og akademia. Prosjektene vil ha varierende fremdrift og usikker 
betalingstakt. Derfor tilføyes stikkordet «kan overføres» 
 
Det er besluttet en bevilgning på 3 mill. kroner til kap. 911, post 70 (ny). 
 
Retningslinjer for tildeling av forskningsmidler 
Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nye retningslinjer for tildeling av midler fra det 
alminnelige prisreguleringsfondet i 2014.1 Disse retningslinjene må nå endres som følge av 
at bevilgningen nå skjer fra kap. 911, post 70. Nye retningslinjer skal utarbeides i henhold til 
kapittel 6 i Reglement for økonomistyring i staten.2  
 

                                                
1 Se brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Konkurransetilsynet av 27. mai 2014. 
2 Tilgjengelig her: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf  
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Side 2 
 

Utkast til nye retningslinjer kan bygge på eksisterende retningslinjer for det alminnelige 
prisreguleringsfondet. Vi ber om at Konkurransetilsynet utarbeider et utkast til retningslinjer. 
Utkast til retningslinjer skal oversendes departementet innen 24. august 2021.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 
fung. ekspedisjonssjef 
 
 

Vibeke Andersen  
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 


	Konkurransetilsynet (KT) - supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2021

