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Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022 

Det vises til tildelingsbrev for 2022 av 8. februar 2022 og supplerende tildelingsbrev for 2022 
av 30. mars 2022. 
 
Stortinget har 17. juni 2022 fattet vedtak i samsvar med Innst. 450 S (2021–2022), jf. 
Prop. 115 S (2021–2022). Vedtaket innebærer følgende endringer i tildelingen til Norges 
vassdrags- og energidirektorat for 2022: 
 

Kap./post Betegnelse 

Tidligere 

tildelt 

Endring 

tildeling 

Ny  

tildeling 

1800 Olje- og energidepartementet    

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 

nyttes under postene 50, 71 og 72 1 600 000 -400 000 1 200 000 

 Øvelse om kraftforsyningen 1 200 000 - 1 200 000 

 Nettløsninger for vindkraft til havs 400 000 -400 000 - 

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat    

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 39 898 000 2 800 000 42 698 000 

5582 Sektoravgifter under Olje- og 

energidepartementet    

70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag 5 000 000 25 000 000 30 000 000 

 
Kap. 1800, post 21 
Bistand til utredning av nettløsninger for vindkraft til havs faktureres OED direkte fra THEMA 
som følge av avrop på OEDs rammeavtale. Tildelingen trekkes derfor tilbake. 
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Side 2 
 

Kap. 1820, post 01 og 21 
NVE tildeles 4 mill. kroner til arbeidet med ny kraftmarkedsmodell i 2022, hvorav 1,2 mill. 
kroner under kap. 1820, post 01 Driftsutgifter og 2,8 mill. kroner under kap. 1820, post 21 
Spesielle driftsutgifter. Tildelingen skal bidra til å øke NVEs analysekapasitet for å ha 
tilstrekkelig kompetansebredde og prosjektledelse i samarbeidsprosjektet om ny 
kraftmarkedsmodell med Statkraft og Statnett. NVE skal også bidra i arbeidet med 
utarbeidelse av anskaffelsesgrunnlag. Videre skal tildelingen bidra til økt kunnskapsgrunnlag 
og data for å utnytte dagens modellapparat inntil ny kraftmarkedsmodell er på plass. 
 
Budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner 
Økningen under kap. 1820, post 01 Driftsutgifter motsvares av en tilsvarende reduksjon 
knyttet til forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien.  
 
Pandemien har medført økt bruk av digitale møter og gitt statlige virksomheter en mulighet til 
å redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ) har gjennomført en spørreundersøkelse blant statlige virksomheter, 
som viser at mange virksomheter vil ha varig redusert reiseaktivitet fremover. Redusert 
reiseaktivitet vil både redusere reiseutgifter i virksomhetene og spare reisetid for de ansatte. 
Selv om reiseaktiviteten er høyere nå enn under pandemien, vil nivået på reiseaktiviteten 
trolig være varig redusert. I Saldert budsjett 2022 er det hentet ut gevinster tilsvarende om 
lag 7 pst. av reiseutgiftene slik de var før pandemien. Det legges nå opp til å hente ut en 
større del av virksomhetenes gevinster fra sparte reiseutgifter enn det som ble vedtatt i 
Saldert budsjett 2022. Det er lagt til grunn et samlet gevinstuttak i andre halvår 2022 på 
15 pst. av reiseutgiftene slik de var før pandemien. 
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Sigmund Johansen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Steffen Weum 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi: Riksrevisjonen 


	Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022

