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Supplerende tildelingsbrev til Oljedirektoratet for 2022 

Det vises til tildelingsbrev for 2022 av 16. 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 
Oljedirektoratet for 2022: 
 

Kap./post Betegnelse 

Tidligere 

tildelt 

Endring 

tildeling 

Ny  

tildeling 

1810 Oljedirektoratet    

01 Driftsutgifter 332 179 000 -300 000 331 879 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 80 481 000 64 500 000 144 981 000 

 

Post 01 Driftsutgifter 

Tildelingen er redusert med 300 000 kroner 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 
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Side 2 
 

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. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Tildelingen er økt med 65 mill. kroner for å dekke utgifter til grunnundersøkelser for 
havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. De aktuelle undersøkelsene skal gi 
informasjon om dybde og havbunnen som er viktige for å velge plassering av 
vindkraftverkene innenfor utlysningsområdene. Videre omfatter det utgifter til bearbeiding og 
sammenstilling av data.  
 
Videre er tildelingen redusert med 0,5 mill. kroner for inndekke økte utgifter ved å forlenge 
Radarsat-avtalen med Canada under Nærings- og fiskeridepartementets budsjettområde. 
 
Med hilsen 
 
 
Sigmund Johansen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Steffen Weum 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Kopi: Riksrevisjonen 


	Supplerende tildelingsbrev til Oljedirektoratet for 2022
	Post 01 Driftsutgifter
	Post 21 Spesielle driftsutgifter


