
Fra: Jostein Sexe [mailto:jse@forskningsradet.no]  
Sendt: 19. desember 2017 15.25 
Til: Vestnes Kristoffer <Kristoffer.Vestnes@kd.dep.no> 
Kopi: Tove Karin Stølen <tks@forskningsradet.no> 
Emne: SV: Høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statskassa 
 
Hei! 

Her er vårt svar i rødt under. 

 

Mvh 

 
Jostein Sexe 

Avdelingsdirektør 

Økonomiavdelingen 

Administrasjonsdivisjonen 

Mobiltlf: 971 99 206 

E-post: jse@forskningsradet.no 

Norges forskningsråd 

Drammensveien 288 

Postboks 564  

1327 Lysaker 

Sentralbord: 22 03 70 00 

Telefaks: 22 03 70 01 

post@forskningsradet.no 

www.forskningsradet.no 

http://twitter.com/forskningsradet | http://www.facebook.com/norgesforskningsrad | 

https://www.linkedin.com/company/norges-forskningsrad 

 
 

Fra: Vestnes Kristoffer [mailto:Kristoffer.Vestnes@kd.dep.no]  

Sendt: 11. desember 2017 13:35 
Til: Bjørn Skavlan 

Emne: Høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statskassa 

 
Hei Bjørn, 
 
Vi er bedne om å melde tilbake på den vedlagde høyringa, der to spørsmål er relevante for NFR, som 
det hadde vore fint om du kunne hjelpe oss med: 
 
2) Begrensningen i forslaget betyr eksempelvis at forskuddsbetalinger fra Norges forskningsråd 
(NFR) skal inntektsføres ved mottak. Bør det vurderes unntak også for midler mottatt fra NFR? 
 
Spørsmålet er derfor om det er bruttobudsjetterte verksemder som får midlar frå Forskingsrådet, og 
trengst det i så fall eit unntak også for midlar frå Forskingsrådet?  
Forskningsrådet utbetaler midler til flere bruttobudsjetterte virksomheter (bl.a. 
Folkehelseinstituttet, SSB, Havforskningsinstituttet), og det bør innføres unntak for midler mottatt 
fra Forskningsrådet.   
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Rådet har etablert tre forskjellige utbetalingsmåter - to varianter av "Automatisk utbetaling" og én 
"ikke-automatisk" utbetalingsprosedyre. Automatisk utbetaling ble innført i 2003 som en forenkling 
av daværende betalingsregime for UH og I sektorene til forskerprosjekt, brukerstyrte prosjekt 
(Innovasjonsprosjekt i næringslivet og offentlig sektor samt Kompetanseprosjekt for næringslivet), 
og andre prosjekt som er underlagt krav om å levere årlige prosjektregnskap. 
Automatisk utbetaling innebærer delvis forskuddsbetaling av prosjektmidler basert på et oppdatert 
prosjektbudsjett. Tett rapportering og oppfølging av avvik og endringer er en forutsetning for at 
metoden kan benyttes innenfor statens økonomireglement. Virksomhetene bør på bakgrunn av 
dette, gis mulighet til å la slike midler inngå i sitt mellomværende på lik linje med prosjektstøtte fra 
EU/ikke-statlige virksomheter.  

Det arbeides nå med å opprette en ny modell for utbetaling under Forskningsrådets 
tilskuddsordninger "Prosjektfinansiering på faktura" (PF) som er en etterskuddsfinansiering av 
påløpte prosjektrelaterte kostnader. PF vil erstatte "Automatisk utbetaling" for aktuelle prosjekter. 
Modellen vil på sikt redusere behovet for at våre utbetalinger bør inngå i mellomværende. Foreløpig 
tester vi dette i en pilot avgrenset til nye Forskerprosjekter med prosjektansvarlig i UH-
sektoren.  Piloten skal gi grunnlag for å vurdere om metoden også kan anvendes for andre 
søknadstyper. Likeledes må det vurderes om også institusjoner utenfor UH-sektoren og andre 
søknadstyper bør omfattes av PF.  Det vil ta flere år før den nye modellen eventuelt er rullet fullt ut.  

 
15) Fremstår listen med unntak i vedlegg 2 som fullstendig? 

        Departementene bes komplettere listen med eventuelle andre ordninger på sitt 

område som bør inngå i en samlet oversikt over unntak 
 
Har Forskingsrådet andre unntak frå bevilgningsreglementet knytt til mellomverande som bør 
leggast til lista i  vedlegget frå DFØ? Nei 
 
Med helsing 
 
Kristoffer Vestnes 
rådgjevar 
 
Kunnskapsdepartementet 
forskingsavdelinga 
 
Telefon 22 24 76 39 
Mobil 936 77 849 
E-post kristoffer.vestnes@kd.dep.no 
 
www.kd.dep.no 
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