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Revidert nasjonalbudsjett 2020, kap. 273, post 50. Supplerende 
tildelingsbrev til Unit om Nasjonalt vitenarkiv 

Vi viser til at Stortinget vedtok Revidert nasjonalbudsjett for 2020 den 19. juni, jf. Prop. 117 S 
(2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).   
 
Vi viser også til ordinært tildelingsbrev til Unit av 18. desember 2019.  
  

1. Mål for tilskuddet 

Videreutvikle nasjonalt vitenarkiv for deponering av vitenskapelige artikler og forskningsdata. 
 

2. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 11 mill. kroner til Unit.  
 
Som følge av nedsatt arbeidsgiveravgift reduseres bevilgningen til Unit med 977 000 kroner. 
 
Nettobeløpet på 10,023 mill. kroner utbetales til Units konto 7694 05 18292 i én rate. 
 

3. Føringer for tilskuddet 

Midler til Nasjonalt vitenarkiv 
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det bevilget 10,4 
mill. kroner til Unit for å starte arbeidet med Nasjonalt vitenarkiv for deponering av 
vitenskapelige artikler og forskningsdata.  
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Side 2 
 

Denne tildelingen på 11. mill. kroner skal benyttes til å iverksette steg 2 i arbeidet, som er å 
integrere Cristin (Current Research Information System in Norway) med vitenarkivet. 
 
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 360 S (2019–2020), Prop. 117 S (2019–2020) 
og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. 
 
Nedsatt arbeidsgiveravgift 
I tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 422 (2019–2020) av 19. mars 2020, setter 
regjeringen ned arbeidsgiveravgiften med 4 pst. for tredje termin i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2020. Se nærmere omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringer i skatte-, 
avgifts- og tollovgivningen. Statlige nettobudsjetterte virksomheter skal komme uendret ut 
når arbeidsgiveravgiften settes ned. Derfor skal budsjettrammen til de nettobudsjetterte 
virksomhetene reduseres tilsvarende den nedsatte arbeidsgiveravgiften for tredje termin. 
Bevilgningen til Unit reduseres derfor med 977 000 kroner. 
 

4. Krav til rapportering 

Unit skal inkludere rapportering om bruk av midlene til Nasjonalt vitenarkiv i årsrapporten for 
2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021.  
 

5. 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 
 
 

Lea Jorselje Fuglestad 
rådgiver 
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