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Supplerende tildelingsbrev til Oljedirektoratet for 2022 

Det vises til tildelingsbrev for 2022 av 16. mars 2022 og supplerende tildelingsbrev av 1. juli 
og 12. oktober 2022. 

Stortinget har 12. desember 2022 fattet vedtak i samsvar med Innst. 121 S (2022–2023), jf. 
Prop. 27 S (2022–2023). Vedtaket innebærer følgende endringer i tildelingen til 
Oljedirektoratet for 2022: 

Kap./post Betegnelse 

Tidligere 

tildelt 

Endring 

tildeling 

Ny  

tildeling 

1810 Oljedirektoratet    

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 144 981 000 -30 000 000 114 981 000 

23 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan 

overføres 85 900 000 -12 400 000 73 500 000 

4810 Oljedirektoratet    

01 Gebyrinntekter 28 500 000 -2 700 000 25 800 000 

02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 85 900 000 -12 400 000 73 500 000 

 
Tildelingen under post 21 er redusert med 30 mill. kroner som følge av forsinkelser i 
datainnsamlingen i havvindområdet Sørlige Nordsjø II.  
 
Videre gis Oljedirektoratet fullmakt til å pådra forpliktelser utover tildelt beløp, men slik at 
samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 125 mill. kroner under 
kap. 1810, post 21 Spesielle driftsutgifter, en økning på 115 mill. kroner slik at OD kan inngå 
avtaler om videre grunnundersøkelser som skal gjennomføres i 2023. 
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Side 2 
 

Rapportering på fellesføring om konsulenttjenester  

Det vises til tildelingsbrev av 16. mars. 2022 og rapportering om konsulentbruken i 
årsrapporten for 2022, jf. punkt 4.6 og 5.3. Det skal rapporteres på iverksatte tiltak og 
konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen om å redusere konsulentbruken. 
Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder der Oljedirektoratet benytter 
konsulenter i vesentlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales i rapporten. Oljedirektoratet 
skal som en del av rapporteringen også gi en omtale av eventuelle kjøp av konsulent-
tjenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2022 og 
opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigmund Johansen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Steffen Weum 
seniorrådgiver 
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