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Statsbudsjettet 2011 - kap. 1832, post 70 - Tilskudd til INTSOK 

Det vises til søknad av 20. april 2010 fra INTSOK. Videre vises det til Prop. 1 S 
(2010-2011) for Olje- og energidepartementet og Innst. 9 S (2010-2011). 

INTSOK er en stiftelse som har som mål å styrke det langsiktige grunnlaget for verdi-
skaping og sysselsetting i norsk olje- og gassindustri. Dette skal skje gjennom fokusert 
internasjonal virksomhet med utgangspunkt i bedriftenes samlede konkurransekraft. 
INTSOK skal bidra til en samordnet innsats av både næringens ressurser og det 
offentlige virkemiddelapparatet. 

Olje- og energidepartementet gir med dette tilsagn om driftstilskudd på inntil: 

kroner 16 500 000 

til INTSOK for 2011. Midlene skal benyttes til gjennomføring av INTSOKs strategi og 
arbeidsplaner i henhold til retningslinjer og prioriteringer som blir satt av styret i 
INTSOK, og de forutsetninger som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2010-2011). 

Videre gir Olje- og energidepartementet tilsagn om tilskudd på inntil: 

kroner 500 000 

til særskilte prosjekter som skal bidra til overføring av kompetanse og erfaringer fra 
forvaltningen av de norske petroleumsressursene til andre petroleumsproduserende 
land. Slike samarbeidsprosjekter skal dekke overordnede problemstillinger i forhold til 
næringsutvikling og forvaltning av petroleumssektoren. Prosjektene skal være - basert 
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på ønsker og behov i aktuelle samarbeidsland. Et eget prosjektregnskap for denne 
aktiviteten skal kunne fremvises. For øvrig vises det til vedlagte retningslinjer for 
forvaltning av prosjektmidlene. 

Utbetaling av tilskudd 
Driftstilskuddet vil bli utbetalt i to like terminbeløp. Første del (kr 8 250 000) vil bli 
utbetalt i januar 2011, mens andre terminbeløp vil bli utbetalt primo juli 2011. 
Prosjektmidlene på 0,5 mill, kroner utbetales i sin helhet i januar 2011. 

Tilskuddene vil bli utbetalt til: 

INTSOK 
Postboks 631 Skøyen 
0214 Oslo 
Organisasjonsnummer: 979 545 231 
Kontonummer: 5005 06 03706 

Det tas forbehold om eventuelt for mye utbetalt tilskudd. Ved eventuelt for mye utbetalt 
tilskudd ber vi om at departementet kontaktes for å få oppgitt kontonummer for 
tilbakebetaling. 

Rapportering 
INTSOK må innen 31. mars 2012 oversende en årsrapport for 2011 til departementet 
som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Årsrapporten skal omfatte hvilke tiltak 
som er gjennomført og hvilke resultater som er oppnådd. Det skal gis et 
oppsummerende sammendrag av resultatoppnåelsen under hvert enkelt resultatmål. 
Rapporteringen skal inneholde et revisorbekreftet årsregnskap og balanse med 
noteopplysninger. Regnskapsoppstillingen må vise hvordan virksomheten er finansiert 
med egne inntekter og statstilskudd (med henvisning til kapittel og post). 

INTSOK er ansvarlig for at tilskuddet benyttes i samsvar med de formål og 
forutsetninger som er nevnt i dette brev. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar 
med forutsetningene, kan Olje- og energidepartementet kreve tilskuddet tilbakebetalt, 
eller avkortet. 

I henhold til Bevilgningsreglementet § 10 tas det forbehold om Olje- og energi-
departementets rett til også på annen måte å føre kontroll med at midlene benyttes etter 
forutsetningene. I henhold til § 12 i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004, har også 
Riksrevisjonens rett til å kreve informasjon, innsyn og kontroll med at midlene nyttes i 
samsvar med forutsetningene. 
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Budsjettforslag/søknad om midler for 2012 
Budsjettforslag/søknad om støtte for 2012 må oversendes departementet innen 20. april 
2011 og må inneholde følgende punkter: 

Virksomhetsbeskrivelse - kort omtale av virksomheten. 
Status på området - med utgangspunkt i dagens situasjon, beskriv kort viktige 
utviklingstrekk på området. 
Langsiktige utfordringer, mål og strategier - bør ses i forhold til utviklingen på 
området. Med utgangspunkt i formål, skal det redegjøres for hvordan hovedmål og 
langsiktige strategier legges til grunn for arbeidet fremover. 
Resultatmål 2012 - med utgangspunkt i sentrale mål og strategier, skal det 
redegjøres for hvilke resultatmål som skal realiseres innenfor ramrnen av de 
foreslåtte bevilgninger for 2012 med angivelse av eventuelle resultatindikatorer. 
Budsjettforslag 2012 - forslaget skal begrunnes. Budsjettforslaget skal 
sammenstilles med budsjett for inneværende år og regnskap for foregående år. 

 

Ingnd Dr dal Ra u 
ekspedisjonssjef 

Kopi: 
Riksrevisjonen (riksrevisjonen@riksrevisjonen.no ) 
INTSOKs styre v/styreleder Pål Helsing 
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