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Revidert nasjonalbudsjett 2022, kap. 285, post 53 og post 55. Supplerende 
tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

 
Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2022 den 17. juni 2022, jf. Innst. 
450 S (2021-2022) og Prop. 115 S (2021-2022). Vi viser videre til tildelingsbrevet for 2022 til 
Norges forskningsråd fra Kunnskapsdepartementet den 21. desember 2021. 
 
Vi viser videre til Stortingets enighet om verbalforslag av 14.6.2022 og følgende vedtak:  
«Stortinget samtykker i at Forskningsrådet i 2022 kan benytte bevilgninger som er overført til 
Forskningsrådet til forskningsformål i 2022 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelser til 
forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en samlet 
ramme på 2 000 mill. kroner.» 
 
I Revidert nasjonalbudsjett er det vedtatt å øke bevilgningen til Norges forskningsråd med til 
sammen 98 925 000 kroner som følge av styrking av kap. 285, post 53 og endringer på kap. 
285, post 55.  

1. Kap. 285, post 53  
Forskningsrådet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en administrativ 
forstudie om status for norsk forskning på det nukleære området. Norsk nukleær forskning 
bidrar til at Norge har kunnskap og kompetanse på områder som strålevern, atomsikkerhet og 
atomberedskap, radioaktiv forurensning og radioøkologi samt radiofarmasi. Ifølge forstudien er 
flere av de norske fagmiljøene innenfor kjernefysikk og kjernekjemi for små. Studien peker også 
på behov for investeringer i utstyr og laboratoriefasiliteter for fortsatt å kunne drive 
eksperimentell forskning og håndtering av radioaktive stoffer med høy radiotoksisitet 
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I behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2022 har Stortinget vedtatt å bevilge midler til 
forskning i kjernefysikk og kjernekjemi for å styrke Norges kunnskapsberedskap på det 
nukleære området.  
 
Bevilgningen til Norges forskningsråd på kap. 285, post 53 økes med 22 mill. kroner til dette 
formålet. I tillegg omdisponeres 3 mill. kroner av midlene til den avlyste fellesutlysningen med 
Russland på kap. 285, post 53, til forskning i kjernefysikk og kjernekjemi slik at Forskningsrådet 
kan tildele til sammen 25 mill. kroner til formålet. 
 
Som følge av den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og negative avsetninger på kap. 
285, post 53, økes Forskningsrådets bevilgning på kap. 285, post 53 med 22 mill. kroner mot en 
tilsvarende reduksjon på kap. 288, post 21 og kap. 272, post 52. Midlene skal bidra til å avbøte 
de negative avsetningene på posten. 
 
Videre økes bevilgningen til RES-EU med 50 mill. kroner over kap. 285, post 53. 

2. Kap. 285, post 55  
 
Prosess 21 
Nærings- og fiskeridepartementet har lagt ansvaret for sekretariatet for Prosess 21 til 
Forskningsrådet. Dette medfører økte virksomhetskostnader i 2022, 2023 og 2024. 
Bevilgningen til Forskningsrådet økes med 3 mill. kroner over kap. 285, post 55 mot en 
tilsvarende reduksjon over Nærings- og fiskeridepartementets kap. 920, post 21. 
 
Én dør inn 
Forskningsrådet har sammen med Innovasjon Norge og Eksportfinansiering Norge fått i 
oppdrag å etablere en digital inngang til virkemiddelapparatet kalt «Én dør inn». Bevilgningen til 
Forskningsrådet økes med 1,5 mill. kroner over kap. 285, post 55 mot en tilsvarende reduksjon 
over Nærings- og fiskeridepartementets kap. 920, post 50. 
 
Grønn skipsfart 
I 2022 er det bevilget 40 mill. kroner over MAROFF-programmet som skal bidra til raskere 
grønn omstilling og bedre norsk grønn konkurransekraft. Klima- og miljødepartementet har 
tildelt totalt 38,5 mill. kroner til Norges forskningsråd, 1,5 mill. kroner av midlene skal dekke 
administrativ oppfølging av satsingen. Bevilgningen til Forskningsrådet økes med 1,5 mill. 
kroner over kap. 285, post 55 mot en tilsvarende reduksjon over Klima- og miljødepartementets 
kap. 1410, post 51. 
 
Endrede jobbreisevaner 
Pandemien har medført økt bruk av digitale møter og gitt statlige virksomheter en mulighet til å 
redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. 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 forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2022 er det vedtatt å redusere bevilgningen til 
statlige virksomheter som følge av forventet gevinst av endrede jobbreisevaner. 
 
Bevilgningen til Norges forskningsråd i 2022 over kap. 285, post 55 endres i tråd med følgende: 
 
Tiltak Kroner 
Prosess 21 3 000 000  
Én dør inn 1 500 000 
Grønn skipsfart 1 500 000 
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Endrede jobbreisevaner - 1 075 000 
Sum 4 925 000 

 

3. Beløp og utbetaling 
 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 98 925 000 kroner til Norges forskningsråd. 
Midlene utbetales til Norges forskningsråds konto 6345 05 31105 i én rate. 

4. Føringer for tilskuddet 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 450 S (2021–2022), Prop. 115 S (2021–2022) og 
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 

5. Krav til 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. 1 i tildelingsbrevet for 2022 fra Kunnskapsdepartementet som etatsstyrer til 
Norges forskningsråd. 

6. 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 
 
 
Hedda Huseby (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Ingvild Mageli 
 rådgiver 
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         Nærings- og fiskeridepartementet 
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