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Norges geologiske undersøkelse – tillegg til tildelingsbrev 2020 

Vi viser til tildelingsbrev av 18. desember 2019 og til Prop. 127 S (2019-2020), Innst. 360 S 
(2019-2020) og vedtak av Stortinget av 19. juni 2019. 
 
Stortinget har vedtatt å øke bevilgningen på kap. 905, post 01 med 10 mill. kroner i 
statsbudsjettet for 2020 til anskaffelse av et nytt forskningsfartøy til bruk innenfor marin 
forskning og maringeologisk kartlegging av kyst- og fjordområder. Bevilgningen økes fra 
189 300 000 kroner til 199 300 000 kroner. 
 
Til orientering har Stortinget vedtatt følgende romertallsvedtak angående nytt 
forskningsfartøy: 
 
VIII 
Bestillingsfullmakt 
Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Norges geologiske 
undersøkelse fullmakt til å inngå forpliktelser for inntil 60 mill. kroner til anskaffelse av nytt 
forskningsfartøy ut over bevilgning under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse, post 01 
Driftsutgifter. 
 
Stortinget viser til at samlet kostnadsramme for anskaffelse av et nytt forskningsfartøy settes 
til 60 mill. kroner. Siden det er bevilget 10 mill. kroner til anskaffelsen i 2020, delegeres  
herved 50 mill. kroner av bestillingsfullmakten til Norges geologiske undersøkelse (NGU) nå.  
 
Vi ber om at NGU innen 15. august 2020 kommer tilbake til departementet med en plan for 
anskaffelsen, hvor sentrale milepæler fremgår, særlig for bruken av 10 mill. kroner i 2020, 
samt et oppdatert anslag for fordeling av kostnader for anskaffelsen per år. 

Norges geologiske undersøkelse 
Postboks 6315 Sluppen 
LEIV EIRIKSSONSV 39 
7491 TRONDHEIM 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/6258-29 

Dato 

26. juni 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Departementet finner det for øvrig naturlig at midler til en slik stor anskaffelse bevilges på en 
ny post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, som kan overføres Vi vil foreslå å flytte 
midlene fra post 01 til ny post 45, og tilsvarende for bestillingsfullmakten, i høstens 
endringsproposisjon. NGU bes om å ompostere utgifter til anskaffelsen etter at ny bevilgning 
er vedtatt. 

 
Med hilsen  
 
 
Solveig Brekke Fjeldheim (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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