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Nysalderingen 2022 - supplerende tildelingsbrev til Norges forskningsråd 
Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2022 den 14. desember 2022, jf. 
Innst. 117 S (2021–2022) og Prop. 21 S (2022–2023). 
 
Vi viser også til ordinært tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Norges forskningsråd 
datert 21. desember 2021.  
 
1. Engangsbevilgning kap. 285, post 52, 53 og 54 Totalt 1,64 mrd. kroner 

Bevilgningen på kap. 285, post 52, 53 og 54 økes med totalt 1,64 mrd. kroner gjennom en 
engangsbevilgning i 2022. Dette skal brukes til å vesentlig redusere negative avsetninger på 
Kunnskapsdepartementets kapittel og poster under kap. 285, og for å unngå en kraftig 
reduksjon i planlagte utlysinger. Fordelingen av midlene er som følger: 
 
Engangsbevilgning 285 52 670 000 000 

53 730 000 000 
54 240 000 000 

 
Midlene skal brukes til utbetalingsforpliktelser til allerede tildelte prosjekter på post 53 og 54. 
Midlene på post 52 skal brukes til å tildelinger og utbetalinger knyttet til Fri prosjektstøtte. 
Kunnskapsdepartementet ønsker å ha dialog om Forskningsrådets budsjett for 2023. KD 
viser for øvrig til sitt tildelingsbrev for 2023.  
 
Midlene vil bli utbetalt så raskt som mulig.  
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Side 2 
 

2. Rapportering 
Rapporteringen på bruk av midlene skal skje i tråd med struktur og forventninger til 
rapportering i årsrapporten (rapport på samlet måloppnåelse) og vedlegg til årsrapporten 
(departementsvise rapporter), jf. 5 i tildelingsbrevet for 2022 fra Kunnskapsdepartementet 
som etatsstyrer til Norges forskningsråd. 

3. Kontroll 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Sander Tufte 
avdelingsdirektør 
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Kopi 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Barne- og familiedepartementet 
Finansdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
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Klima- og miljødepartementet 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
Kultur- og likestillingsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Riksrevisjonen 
Samferdselsdepartementet 
Utenriksdepartementet 
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