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 Statsbudsjettet for 2015 – kap. 280 post 51 – Tildelingsbrev for CRIStin 

 

1. INNLEDNING 

CRIStin er organisatorisk en del av Universitetet i Oslo, som har det administrative 

ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen. Styret for CRIStin har 

ansvar for den faglige virksomheten. Vi viser for øvrig til vedtektene for CRIStin. 

 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til virksomheten. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle 

medlemmer av virksomhetens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger 

vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 

 

2. MÅL FOR 2015 

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. I henhold til 

økonomireglementet i staten skal departementet legge dette til grunn i styringen av 

underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med 

integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne 

virksomhet. 
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Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt følgende overordnet mål for 

CRIStin:  

 

CRIStin skal gi forskinga auka verdi for samfunnet ved at forsking i fleire sektorar blir sett 

i samanheng. CRIStin skal òg dokumentere, presentere og gjere ope tilgjengeleg 

kvalitetssikra data om vitskapleg publisering i ein felles nasjonal database. 

Publiseringsdata blir nytta mellom anna i finansieringssystema i universitets- og 

høgskolesektoren, instituttsektoren og dei regionale helseføretaka. 

 

Departementet er kjent med at CRIStin har vedtatt ny strategisk plan for perioden 2015 

til 2017. Departementet forutsetter at denne planen vil bli fulgt opp med konkrete mål 

for resultatoppnåelse. CRIStins egne virksomhetsmål og styringsparametre skal 

presenteres i Årsrapport (2014-2015), som skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 

15. mars 2015.  

 

Departementet forutsetter at CRIStin i løpet av 2015, i nært samarbeid med aktuelle 

institusjoner, gjennomgår grunnlaget for å forhandle konsortieavtaler på vegne av 

institusjonene. CRIStin bes å rapportere om oppfølgingen i Årsrapport (2014-2015). 

 

3. BUDSJETT 2015 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 

S (2014-2015). 

3.1 Budsjettvedtak kap. 280 post 51, CRIStin 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 25 173 000 kroner til CRIStin i 2015 

over kap. 280 post 51. Til grunn for bevilgningen ligger det en reduksjon på 0,6 pst. som 

tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Dette utgjør 147 000 kroner for CRIStin. 

Midlene utbetales til Universitetet i Oslos arbeidskonto 7694 05 11050. Departementet 

forutsetter at Universitetet i Oslo fører separat prosjektregnskap for CRIStin.  

 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2014-

2015) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i vedtektene til 

CRIStin.  

3.2 Budsjettvedtak kap. 281 

Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for 

CRIStin. 

 

Tabell Midler over kap. 281 post 01 

Tiltak Beløp (i kr 1 000) 

Integrasjon av forskningsdokumentasjonssystemer  2 500  

Sum tildeling over kap. 281 post 01   2 500 
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Integrasjon av forskningsdokumentasjonssystemer  

Midlene skal benyttes til å starte arbeidet med integrasjon med andre 

forskningsdokumentasjonssystemer.  

 

Departementet gjør oppmerksom på at de tildelte midlene kan kreves helt eller delvis 

tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. 

 

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

4.1 Rapportering om resultater for 2015 og planer for 2016 

CRIStin skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) 

elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert på departementets 

nettsider. 

 

Krav til struktur og innhold i årsrapporten følger vedlagt. 

4.2 Budsjettforslag for 2017 

Virksomheten kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. 

Departementet bruker innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. 

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2017 er 1. november 2015. Forslagene 

sendes elektronisk til departementet (postmottak@kd.dep.no). Mal for omtale og 

tabeller er vedlagt.  

4.3 Dialogmøte i 2015 

Departementet tar sikte på at det blir avholdt dialogmøter annethvert år med mindre 

det foreligger spesielle behov for hyppigere møter. Departementet inviterer styrets 

medlemmer til kontaktmøte i 2015. Dialogmøtet har en tidsramme på inntil to timer, og 

er berammet til 22. april 2015 kl. 1200-1400. Møtet vil finne sted i 

Kunnskapsdepartementets lokaler. Det forutsettes også at Universitetet i Oslo, som 

vertsinstitusjon, deltar på møtet. 

 

Dialogmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og virksomhetens 

styre om virksomhetens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske 

prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, og 

virksomhetens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være 

videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. 
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Departementet vil sende ut en dagsorden for kontaktmøtet i god tid før møtet. CRIstin 

kan selv foreslå saker virksomheten ønsker å ta opp. Vi ber om at eventuelle saker samt 

deltakelse på møtet, blir meldt til departementet senest tre uker før fastsatt møtedato. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

     

 Haakon Kobbenes  

 seniorrådgiver  

 

Vedlegg:  

Budsjettforslag for 2017 

Krav til årsrapport 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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