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Saksframlegg Styremøte 8/2022

Sak S 58/22 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

Til Styret  
Fra Administrerende direktør 

* Orientering om revidert nasjonalbudsjett 2022  

12. mai 2022 la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Etter forhandlinger 
har Ap, Sp og SV kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett den 14. juni. RNB skal 
behandles i Stortinget 17. juni.  

Endringer i Forskningsrådets budsjetter som ligger i RNB og budsjettavtalen er kort beskrevet under. 
Etter at RNB er vedtatt av Stortinget får Forskningsrådet reviderte tildelingsbrev fra departementene 
med endelige endringer i budsjettene. Endringene tas inn Forskningsrådets budsjett for 2022 etter at 
tildelingsbrevene er mottatt. Styret vil få fremlagt revidert budsjett for 2022 på et senere møte. 

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og Sv om RNB er følgende som berører Forskningsrådet tatt inn: 

Stortinget samtykker i at Forskningsrådet i 2022 kan benytte bevilgninger som er overført til 
Forskningsrådet til forskningsformål i 2022 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelser til 
forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en 
samlet ramme på 2 000 mill. kroner.

Forskningsrådet 
Partiene merker seg at regjeringen i Prop. 115 S (2021-20122) varsler at den vil sette i gang 
ytterligere tiltak for så raskt som mulig å rydde opp i økonomisituasjonen i Forskningsrådet, 
men at det må påregnes at oppryddingen vil måtte ta noe tid. 

Partiene er kjent med at regjeringen vurderer alle tiltak for å bedre økonomisituasjonen i 
Forskningsrådet, inkludert forskyvinger og andre tiltak som det må påregnes at vil påvirke 
forskningsmiljøene i Norge, og at regjeringen også vil foreslå varige endringer i 
budsjetteringen av Forskningsrådet senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Siden 
fremleggelsen av RNB har Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet jobbet med å skaffe 
oversikt og vurdere tiltak for å håndtere situasjonen, og partiene merker seg at det nå ligger 
an til at Forskningsrådet samlet sett vil kunne gå ut av 2022 uten negative avsetninger samlet 
sett. Likevel vil det være til dels betydelige negative avsetninger på enkeltposter. 

Partiene viser videre til at regjeringen legger opp til at Forskningsrådet i 2022 og 2023 skal 
kunne utbetale iht. inngåtte forpliktelser, og at tildelinger til forskningsprosjekter fra allerede 
gjennomførte utlysninger kan iverksettes, men at det vil kunne bli forskyvinger i 
prosjektoppstart og fremtidige utlysninger. Partiene merker seg at dette forutsetter at 
Forskningsrådet midlertidig tillates å foreta utbetalinger til formål der det i utgangspunktet 
ikke er bevilgningsmessig dekning på posten formålet finansieres fra, ved å benytte disponible 
midler som er bevilget til andre formål. 

Partiene har også merket seg at det kan bli nødvendig også for statsbudsjettet 2023 å gi 
fullmakt til omprioriteringer mellom ulike budsjettformål for å kunne utbetale iht. 
forpliktelsene, og at regjeringen vil vurdere dette frem mot statsbudsjettet for 2023. 
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Oversikt over foreslåtte endringer i Forskningsrådets FoU-budsjett: 

Kunnskapsdepartementet 
Kunnskapsdepartementet øker budsjettet med til sammen 94 mill. kroner over Sektorovergripende 
forskning (kap. 285, post 53). Samtidig reduserer de kap. 288, post 21 med 12,8 mill. kroner, hvorav 
hele eller deler av reduksjonen vil bli tatt over Forskningsrådets budsjett.  

Av veksten skal 22 mill. kroner gå til en ny satsing for å styrke Norges kunnskapsberedskap på det 
nukleære området "Forskning i kjernefysikk og kjernekjemi" og 22 mill. kroner skal gå til å avlaste den 
økonomiske situasjonen i Forskningsrådet.  

I tillegg ble det i RNB-forliket mellom Ap/Sp og SV lagt til 50 mill. kroner til EU-resultatbasert 
grunnbevilgning (RES-EU). 

Nærings- og fiskeridepartementet (Næringsministeren) 
For å bidra å dekke inn andre satsinger i 2022, samt redusere de samlede utgiftsøkningene i 2022 har 
departementet foreslått en reduksjon på 22,6 mill. kroner. I tillegg overfører de 1,5 mill. kroner til 
KDs kap. 285, post 55 for å dekke virksomhetskostnader Forskningsrådet har i forbindelse med 
etableringen av en felles digital inngang til virkemiddelapparat sammen med blant annet Innovasjon 
Norge.  

Videre flyttes ansvaret for maritim forskning fra næringsministeren til fiskeri- og havministerens 
portefølje. Som følge av dette flyttes bevilgningen til MAROFF på 158 mill. kroner fra kap. 920, post 
50 til post 51.  

Nærings- og fiskeridepartementet (Fiskeri- og havministeren) 
I tillegg til økningen på 158 mill. kroner som følge av maritim forskning skal finansieres over post 51, 
har departementet økt budsjettet med 5 mill. kroner til Polarforskningsprogrammet GoNorth, som 
skal gjennomføre et forskningstokt i 2022. Midlene overføres fra Utenriksdepartementets kap. 118 
Utenrikspolitiske satsinger, post 70, Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet. 
Det forventes ikke at budsjettet til Forskningsrådet fra UD reduseres som følge av dette. 

Olje- og energidepartementet 
OED har kuttet satsingen på Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen med 25 mill. kroner, for å 
bidra til å redusere de samlede utgiftsøkningene i 2022.  

Landbruks- og matdepartementet 
LMD har redusert budsjettet med 10 mill. kroner over kap. 1137, post 50 Forskningsaktivitet. I tillegg 
har de redusert budsjettet med 0,56 mill. kroner over kap. 1137, post 51 Grunnbevilgninger, i lys av 
forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner.  

Dept - Kap/post FoU-formål Mill. kr

KD 285.53 Vekst:  Forskning i kjernefysikk og kjernekjemi 22,000

KD 285.53 Vekst:  Generell økning for å avlaste posten 22,000

KD 285.53 Vekst:  EU resultatbasert grunnbevilgning (RES-EU) 50,000

KD 288.21 Kutt:  INTPART, anslag -12,800 

NFD 920.50 Kutt:  Generell reduksjon NFD - næringsrettet forskning -22,600 

NFD 920.50 Flytting til virksomhetsbudsjettet: En felles digital inngang -1,500 

NFD 920.51 Vekst:  Polarforskningsprogrammet GoNorth 5,000

NFD 920.50 til 51 Ompostering: Maritim forskning flyttes til post for Marin forskning 0,000

OED 1830.51 Kutt:  Infrastrukur og markedsutv for hydrogen -25,000 

LMD 1137.50 Kutt:  Generell reduksjon LMD - forskning -10,000 

LMD 1137.51 Kutt:  Basisbevilgninger LMD - Endrede jobbreisevaner -0,560 

FD 1700.52 Vekst:  Muliggjørende teknologier 1,000

Sum 27,540
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Forsvarsdepartementet 
I årets budsjett fra FD ble det budsjettert med 15 mill. kroner for styrking av satsingen på 
muliggjørende teknologier. Over kap. 1700, post 52 (ny post) er det bevilget 16 mill. kroner. Dette 
innebærer en vekst på 1 mill. kroner sammenlignet med årets budsjett 2022.  

Forskningsrådets virksomhetsbudsjett 
Samlet er det foreslått å øke bevilgningen med 4,925 mill. kroner for å dekke kostnader knyttet til 
Prosess21, En felles digital inngang (en dør inn) og Grønn skipsfart. Beløpet inkluderer et mindre kutt 
som følge av forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner.  

Virksomhetsbudsjettet Mill. kr

Prosess21 3,000

En felles digital inngang (en dør inn) 1,500

Grønn skipsfart 1,500

Endrede jobbreisevaner -1,075 

Sum 4,925



Saksframlegg ORIENTERINGSSAK-STYRET-8/2022 

Sak 58/22: Beregning av likviditetseffekt av tidligere vedtak 
Til Styret 
Fra Adm.dir. 

Ansvarlig direktør Yves Boulmer  
Saksbehandler Therese Krosby og Johan Skivik Aubell  
   

 

Styret vedtok i møtet 8. juni (sak 46) flere tiltak for å redusere de negative avsetningene. I etterkant 
har administrasjonen fulgt opp vedtakene blant annet ved å gi porteføljestyrene nye rammer for 
bevilgninger i vedtaksmøtene i juni og august/september 2022, samt reduksjon i tildelingsrammen 
for FRIPRO i 2023. Dette medfører betydelige bedre balanse i avsetningene, og vil gi en samlet 
akkumulert provenyeffekt (over flere år) på ca. 1,9 mrd. kroner. Administrasjonen har også gått i 
dialog med forskningsinstitusjonene og næringslivet om frivillig forlengelse av igangværende 
prosjekter, i tillegg legges det opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 

2023. I dette notatet beregnes likviditetseffektene av tiltakene som ble vedtatt på møtet 8. juni. 

På bakgrunn av oppdaterte forpliktelser, justering av utbetalinger for RES-EU ordningen og justering 
av forventede utbetaling til nye prosjekter etter nye utlysninger er prognosen før tiltak, som følger: 
  
Tabell 1: Oppdatert "baseline" prognose - Utgangspunkt før tiltak  

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025 2026 

Overført inn 2 461  316  -1 080  -1 978  -1 662  

Inntekt 10 820  10 810  10 810  10 810  10 810  

Disponibelt budsjett 13 281  11 126  9 730  8 833  9 148  

Estimert utbetaling av forpliktelser 12 619  10 551  8 298  5 260  3 803  

Utbetaling til nye prosjekter etter utlysninger 346  1 655  3 410  5 235  6 154  

Estimert utbetalt 12 965  12 206  11 708  10 495  9 957  

Estimert overført ut 316  -1 080  -1 978  -1 662  -809  
 
Det oppdaterte estimatet viser at avsetningene vil ligge på rundt 300 mill. kroner ved utgangen av 
2022. Dette er en endring på rundt 590 mill. kroner og skyldes i all hovedsak at RES-EU nå er justert 
til etterskuddsvis betaling, noe som har en positiv effekt på hele 500 mill. kroner bare i 2022.  
 

Reduserte tildelingsrammer i juni og august/september 2022, samt for FRIPRO 2023 
Administrasjonen har beregnet nye rammer for tildelinger for alle budsjettformål som har tildelinger 
i juni og august/september 2022, samt for FRIPRO i 2023. Budsjettformålene som har tildeling i juni 
og august/september 2022 har fått inntil 20 prosent reduksjon i tildelingsrammen, og avhengig av 
andel finansiering fra poster med negative avsetninger. Det er dermed avsetningene på 
finansierende poster som har dannet grunnlaget for størrelsen på reduksjonen, og ikke 
budsjettformålets avsetninger.  

Nye rammer er kommunisert til porteføljestyrene og tildelinger blir gjort med de nye rammene som 
øvre grense for hva som kan tildeles. Tabellen nedenfor viser den samlede effekten av reduksjonene 
over flere år. 



Tabell 2: Total effekt av reduksjon i tildelinger 2022 og 2023 (stopp i FRIPRO 2023 og reduksjon på 
20 prosent av tildelinger fra poster med negative avsetninger 2022).  

 Reduserte tildelingsrammer  
Mill. kroner Juni-sept 2022 2023 Totalt 

FRIPRO 194  970  1 164  
SFF 350   350  
Øvrige budsjettformål 448   448  

Totalt 992  970  1 962  
 
Det må understrekes at den totale effekten av å kutte tildelingsrammene som det vises til i tabellen 
over, vil fordele seg over en lengre periode, særlig for SFF hvor sentrene som får støtte finansieres 
over 5-10 år. For perioden 2022-2025 fordeler den effekten av disse to tiltakene seg som følger: 

Tabell 3: Akkumulert effekt av reduserte tildelingsrammer i juni og august/september 2022, samt 
for FRIPRO 2023.  

 Estimert avsetning  Estimert akkumulert effekt av tiltak 

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

Utgangspunkt uten tiltak 315  -1 081  -1 978  -1 662                 

1. Reduserte rammer i juni og aug./sept. 2022 330  -945  -1 641  -1 132   15  135  337  530  

2. Ingen tildeling til nye FRIPRO prosjekter i 2023* 315  -1 079  -1 887  -1 357   0  2  91  305  

*Ingen tildeling til nye FRIPRO prosjekter i 2023 tolkes her som at det ikke er tildeling i 2023 og at dette ikke innhentes på et 
senere tidspunkt 

Utsatt oppstart for nye prosjekter 
Styret har bedt administrasjonen legge opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, 
blir 1.juli 2023. Det er gitt beskjed om at man, med unntak av prosjekter som involverer næringslivet, 
for kontrakter om nye prosjekter skal sette oppstart tidligst 1. juli 2023. Dette vil først og fremst gi 
effekt i 2023 og få en halvårseffekt dette året. Den isolerte effekten av dette tiltaket vil anslagsvis bli 
reduserte utbetalinger på ca. 300 mill. kr i 2023 (akkumulert effekt for 2022 og 2023 vil bli på ca. 340 
mill. kroner). De innsparte beløpene må avsettes for utbetaling i påfølgende år. 
 
Tabell 4: Akkumulert effekt av utsatt oppstart for nye prosjekter (isolert effekt av tiltak) 

  Estimert avsetning  Estimert akkumulert effekt av tiltak 

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

Utgangspunkt uten tiltak 315  -1 081  -1 978  -1 662                 

3. Første oppstart 7/23 for nye FP og KSP tildelinger i 2022 361  -741  -1 453  -1 169   46  340  525  493  
 

Forlengelse av igangværende prosjekter 
Tiltaket reduserer ikke de negative avsetningene på sikt, men fordeler inngåtte forpliktelser over 
flere år slik at utbetalingene reduseres for årene fremover. Det er gitt anledning til å forlenge i alt ca. 
1 900 prosjekter med et budsjett på totalt 5,6 milliarder kr i 2022. I tillegg sendes tilsvarende 
anmodning til alle pågående IPN-prosjekter med et samlet årsbudsjett på 1,9 mrd. kroner i 2022. Det 
er særlig utfordrende å tallfeste effekten av dette tiltaket, ettersom det på dette tidspunktet er 
vanskelig å si noe om hvor mange som takker ja til frivilling forlengelse, hvor store beløp som vil 
forskyves og hvor lenge de ønsker å forlenge prosjektene. Det er sannsynlig at anmodningen om 
frivillig forlengelse vil føre til et høyere nivå på prosjektendringer enn normalt. For å reflektere dette 
er effekten beregnet ved å øke den estimerte etterslepsprosenten på de budsjettformålene som er 
inkludert i listen over prosjekter som har fått anmodning om frivillig forlengelse av igangværende 
prosjekter.  



Tabell 5: Akkumulert effekt av forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje (isolert effekt av 
tiltak) 

 Estimert avsetning  Estimert akkumulert effekt av tiltak 

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

Utgangspunkt uten tiltak 315  -1 081  -1 978  -1 662                 

4. Frivilling forskyvning av igangværende prosjekter 585  -783  -1 742  -1 526   270  298  236  136  

 
Det er ikke inkludert forskyvninger på FORINFRA i dette estimatet. Avdeling for Forsknings-
infrastruktur er i tett dialog med sektoren om frivillig forlengelse av prosjekter som skal startes opp i 
år. Grunnet prosjektenes størrelse bør effekten av forskyvninger på FORINFRA bør kvantifiseres i en 
egen prognose. 

Oppdatert prognose ved gjennomføring av vedtatte tiltak 
Totalt reduseres tildelingene med 1,9 mrd. kroner som følger av tiltakene, og det tas grep for å skyve 
på utbetalinger. Det betyr at Styret allerede har vedtatt tiltak som dekker inn overbevilgninger fra 
tidligere styre (1,8 mrd. kroner). 
 
Som nevnt innledningsvis er derimot effekten av reduksjonen langt fram i tid, og utsettelser har kun 
en begrenset effekt. Prognosene viser at vi estimerer en akkumulert effekt av tiltakene på 1,4 mrd. 
kroner ved utgangen av 2025. Overnevnte tiltak ikke er tilstrekkelig for å bringe de totale 
avsetningene i balanse innen 2025, og dermed heller ikke på kap.post nivå.  
 
Tabell 6: Akkumulert effekt av vedtatte tiltak 

 Estimert avsetning  Estimert akkumulert effekt av tiltak 

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

Utgangspunkt uten tiltak 315  -1 081  -1 978  -1 662                 

Kombinasjon av de fire tiltakene over 642  -344  -850  -255   327  737  1 128  1 407  

 
Tabellen på neste side viser de estimerte avsetningene på de mest utsatte postene. 
 
 
 

Tabell 7: Estimerte avsetninger på utsatte poster.  

 Uten tiltak  Med de vedtatte tiltakene 
Mill kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

AID Kap. 601.50 129  56  -2  -14   134  72  21  8  
BFD Kap. 846.50 10  4  -1  -1   11  5  1  0  
BFD Kap. 854.50 14  4  -1  -2   15  6  1  -0  
FD Kap.1700.73 -3  -7  -10  -9   -2  -5  -7  -6  
HOD Kap. 780.50 23  -95  -210  -215   42  -50  -150  -153  
KD Kap. 281.50 -3  -4  -4  -4   -3  -4  -4  -4  
KD Kap. 285.52 -606  -1 021  -1 264  -1 129   -531  -848  -869  -444  
KD Kap. 285.53 -293  -536  -817  -1 150   -232  -407  -649  -980  
KD Kap. 285.54 -504  -499  -379  -253   -504  -499  -379  -253  
KD Kap. 288.21 66  1  -47  -72   66  1  -47  -72  
KDD Kap. 500.50 20  6  -9  -13   21  10  -2  -7  
KDD Kap. 541.50 -17  -50  -73  -67   -11  -37  -56  -50  
KDD Kap. 553.74 36  -16  -67  -113   36  -16  -67  -113  
LMD Kap. 1137.50 41  19  -12  -15   52  38  10  4  
NFD Kap. 920.501 174  -265  -569  -573   222  -141  -416  -411  
SD Kap. 1301.50 1  -10  -4  19   7  -1  4  26  
          

 
 



1 NFD går negativt i oppsettet da det tas hensyn til planlagt tildeling på Grønn plattform i desember 2022, framtidig 
finansiering for utlysningen er derimot ikke vedtatt og ikke inkludert på posten. Om finansiering ikke videreføres vil ikke 
utlysningen gjennomføres. 
 

Den akkumulerte effekten av tiltakene er altså størst på KD Kap 285.52, men også merkbar på post 
53, men har ingen effekt på post 54. Tiltakene reduserer også negative avsetninger på HOD, NFD og 
KDD Kap. 541.50. 
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Sak S 59/22: Status inndekning av negative avsetninger 
Til Styret 
Fra Adm. dir. 

Ansvarlig direktør Yves Boulmer  
Saksbehandler Therese Krosby, Johan Aubell, Stig Slipersæter  
Vedlegg   

Bakgrunn  
Styret vedtok i møtet 08.06.2022 (sak 46) flere tiltak for å redusere de negative avsetningene, og 
administrasjonen har i etterkant fulgt opp vedtaket blant annet ved å gi porteføljestyrene nye 
rammer for bevilgninger i vedtaksmøtene i juni og august/september, samt gått i dialog med 
forskningsinstitusjonene og næringslivet om frivillig forlengelse av igangværende prosjekter. 
Tiltakene gjør det mulig å utarbeide nye beregninger for effekten av tiltakene på avsetningene. I 
tillegg legges det opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023. 

Styret bes vurdere hva som er oppnådd gjennom allerede vedtatte tiltak, om det er behov for flere 
tiltak og hvordan disse eventuelt kan utformes. 

Hvorfor saken fremmes til dette møtet 
Prosessen etter DFØs notat og diskusjonen rundt Forskningsrådets fullmakter til fleksibilitet mellom 
budsjettposter, har gjort at fokuset har vært mer rettet mot underskudd på enkeltposter fra et år til 
et annet, enn underskuddet totalt over år. Framover vil det være viktig å ha størst oppmerksomhet 
på det samlede underskuddet som Forskningsrådet skal håndtere. Samlet har Forskningsrådet en 
underdekning på rundt 4,1 mrd. kroner som skyldes overbevilgninger fra det tidligere styret, 
omprioriteringer og engangskutt. 

Overbevilgninger fra det tidligere styret på 1 798 mill. kroner er forskuttering av framtidige 
bevilgninger og disse midlene har gått til forskningsformål i tråd med tidligere års prioriteringer. 

Tabell 1 Oversikt over tidligere vedtatte overbevilgninger 

 
 

Omprioriteringene (gjenbruk av avsetninger) ble gjennomført i budsjettet for 2020 og 2022 fra 
tidligere regjering. I 2020 ble formålet med midlene i omprioriteringene ikke spesifisert. I 2022 ble 
omprioriteringene benyttet til å finansiere regjeringen Solbergs oppfølging av Langtidsplanen. Disse 
midlene er dermed i hovedsak benyttet til andre forskningsformål (med unntak av 62,5 mill. kroner 
til utdanningsformål). Dette er teksten i budsjettproposisjonen for 2022:  

Omprioritering for å følge opp langtidsplanen for forsking og høgare utdanning 

I langtidsplanen for forsking og høgare utdanning varsla regjeringa at opptrappingsplanane 
delvis skal finansierast gjennom omprioriteringar, og Stortinget slutta seg til dette, jf. Innst. 
164 S (2018–2019). Gitt avsetningssituasjonen, som er beskrive ovanfor, foreslår regjeringa i 
statsbudsjettet for 2022 å omprioritere 307,5 mill. kroner av Forskingsrådets samla 
avsetningar til opptrappingsplanane for teknologiløft og FoU for fornying og omstilling i 
næringslivet, med vekt på hav, klima, miljø og miljøvennleg energi og mogleggjerande og 
industrielle teknologiar. Vidare foreslår regjeringa at 130 mill. kroner av avsetningane blir 

Styrevedtatte overbevilgninger 2019 2020 2021 2022 Sum

KD 285.52 Fri prosjektstøtte etter utlysningen i 2019 506 000 506 000

KD 285.54 Nasjonal e-Infrastruktur etter vedtaket høsten 2019. 238 000 238 000

KD 285.52 Fri prosjektstøtte etter utlysningen i 2020 150 000 150 000

KD 285.52 Fri prosjektstøtte etter utlysningen i 2021 300 000 300 000

KD 285.53 SFI-sentre - 1,5 innstilt fra adm. fra SFI-budsjettet 124 000 124 000

KD 285.53 SFI-sentre - 5 ekstra sentre 480 000 480 000

Sum 0 0 1 348 000 150 000 300 000 1 798 000
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prioriterte til formål innanfor prioriteringane fornying i offentleg sektor og betre offentlege 
tenester og samfunnstryggleik og samhøyr i ei globalisert verd. Regjeringa legg til grunn at 
omprioriteringane vil vere i tråd med dei overordna sektorpolitiske føringane for løyvinga til 
det einskilde departementet. 

På Kunnskapsdepartementet sitt område foreslår regjeringa å nytte 85,5 mill. kroner av 
avsetningane til følgande formål: 10 mill. kroner til klimavennlege havnæringar, 15 mill. 
kroner til kommersialisering og radikal innovasjon, 30 mill. kroner til e-infrastruktur for ei 
digitalisert verd og 30,5 mill. kroner til IKT-forsking innan kunstig intelligens og digital 
tryggleik, inkludert dei rettslege rammene for kunstig intelligens, og teknologiske 
problemstillingar med relevans for utvikling av system og tenester i forvaltninga. I tillegg 
foreslår regjeringa å omprioritere 62,5 mill. kroner av den ordinære løyvinga over kap. 285 til 
opptrappingsplanen for kvalitet i høgare utdanning over budsjettet til Direktoratet for høgare 
utdanning og kompetanse, jf. omtale under kap. 272, post 52 og kap. 256, post 21 og 01. 
Satsingane er nærare omtalte under del III, kap. 5. 

 

Tabell 2: Oversikt over gjenbruk av avsetninger per departement 

 
 

Engangskuttene er ikke tidligere realisert fordi det samtidig er gitt føringer om å opprettholde 
aktiviteten. Engangskuttene har bidratt til saldering av statsbudsjettene for tidligere regjering i 2017, 
2018, 2019, 2020 og 2021. De har altså ikke finansiert forskningsformål. 

 
Tabell 3: Oversikt over engangskutt

  
 

I denne saken synliggjør vi de beregnede effektene av tiltakene som ble vedtatt på styremøtet den 
08.06.2022. Som det fremgår nedenfor, er beregning av den samlede provenyeffekten (over flere år) 

Gjenbruk av avsetning 2020 2021 2022 Sum

AID 601.50 11 500 20 000 31 500

KDD 500.50 / 541.50 10 000 10 000

BFD 846.50 20 000 20 000

HOD 780.50 20 000 20 000

UD 161.71 30 000 30 000

UD bistand (03) 87 200 87 200

JD 400.50 10 000 10 000

KD 285.53 85 500 85 500

KLD 1410.51 22 000 22 000

KUD 335.73/325.52 20 000 20 000

LMD 1137.50 20 000 20 000

NFD 920.50 50 000 58 000 108 000

NFD 920.51 42 000 42 000

OED 1830.50 55 000 55 000

SD 1301.50 25 000 25 000

Sum 0 0 148 700 0 437 500 586 200

Engangskutt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum

KD 285.54 337 000 337 000

KD 285.52 30 000 30 000

KD 285.53 75 000 411 000 10 000 496 000

KD 281.50 5 000 5 000

HOD 780.50 84 300 236 000 320 300

NFD 920.50 170 600 170 600

NFD 920.51 55 700 55 700

OED 1830.50 51 500 51 500

AID 601.50 41 800 41 800

KDD 500.50 11 200 11 200

KDD 541.50 24 000 24 000

U D 161.71 113 400 113 400

Sum 337 000 105 000 5 000 495 300 714 200 0 1 656 500
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av disse tiltakene totalt ca. 1,9 mrd. kroner. Det betyr at Styret allerede har vedtatt tiltak som dekker 
inn overbevilgninger fra det tidligere styret (1,8 mrd. kroner). 

Beregnet effekt av reduserte tildelingsrammer 
I styremøtet 08.06.2022 vedtok Styret å be administrasjonen om å sette i verk følgende tiltak: 
 

- Gå i dialog med institusjonene for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende 
prosjektportefølje med finansiering fra poster med negative avsetninger i inneværende eller 
kommende år.  

- Legge opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023.   
- Redusere tildelingsrammene for tildelinger i juni 2022 med inntil 20 % der det er 

medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.  
- Redusere tildelingsrammer i august/september 2022 med 20 % for Fripro og alle andre 

budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 
2023.   

- Redusere tildelingsrammene for øvrige tildelinger i august/september 2022 med inntil 20 % 
der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.  

- Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023.  
- RES-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter 

etablert i 2021. En endring fra tidligere praksis er at utbetalingene nå vil skje i tre like rater, i 
starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025.  

- Forberede forslag mht nye utlysninger i 2022 og 2023 til behandling i kommende styremøte.   
- Forberede et omprioriteringsforslag i nullvekst for 2023, i tråd med KDs bestilling, med tanke 

på behandling i neste styremøte.  

Reduserte tildelingsrammer i juni og august/september 2022, samt for FRIPRO 2023 
Administrasjonen har beregnet nye rammer for tildelinger for alle budsjettformål som har tildelinger 
i juni og august/september 2022, samt for FRIPRO i 2023. Budsjettformålene som har tildeling i juni 
og august/september 2022 har fått inntil 20 prosent reduksjon i tildelingsrammen, og avhengig av 
andel finansiering fra poster med negative avsetninger. Det er dermed avsetningene på 
finansierende poster som har dannet grunnlaget for størrelsen på reduksjonen, og ikke 
budsjettformålets avsetninger.  

Nye rammer er kommunisert til porteføljestyrene og tildelinger blir gjort med de nye rammene som 
øvre grense for hva som kan tildeles. Tabellen nedenfor viser den samlede effekten av reduksjonene 
over flere år. 

Tabell 4: Total effekt av reduksjon i tildelinger 2022 og 2023 (stopp i FRIPRO 2023 og reduksjon på 
inntil 20 prosent av tildelinger fra poster med negative avsetninger 2022).  

 Reduserte tildelingsrammer  
Mill. kroner Juni-sept 2022 2023 Totalt 

FRIPRO 194  970  1 164  
SFF 350   350  
Øvrige budsjettformål 448   448  

Totalt 992  970  1 962  
 
 
Det må understrekes at den totale effekten av å kutte tildelingsrammene som det vises til i tabellen 
over, vil fordele seg over en lengre periode, særlig for SFF hvor sentrene som får støtte finansieres 
over 5-10 år. For perioden 2022-2025 fordeler den effekten av disse to tiltakene seg som følger: 
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Tabell 5: Akkumulert effekt av reduserte tildelingsrammer i juni og august/september 2022, samt 
for FRIPRO 2023.  

 Estimert avsetning  Estimert akkumulert effekt av tiltak 

Mill. kroner 2022 2023 2024 2025  2022 2023 2024 2025 

Utgangspunkt uten tiltak 315  -1 081  -1 978  -1 662                 

1. Reduserte rammer i juni og aug./sept. 2022 330  -945  -1 641  -1 132   15  135  337  530  

2. Ingen tildeling til nye FRIPRO prosjekter i 2023* 315  -1 079  -1 887  -1 357   0  2  91  305  

 

*Ingen tildeling til nye FRIPRO prosjekter i 2023 tolkes her som at det ikke er utlysning i 2023 og at dette ikke innhentes på 
et senere tidspunkt 

De andre tiltakene Styret har vedtatt dreier seg om senere oppstart av prosjekter og samarbeid med 
sektoren om forlengelse av prosjekter. Disse forslagene kan bedre balansen på kort sikt, men skyver 
kostnader til senere år og påvirker derfor ikke det samlede underskuddet. De er derfor ikke nærmere 
omtalt her. 

Konsekvenser av enighet om revidert nasjonalbudsjett 
Vi viser til egen orientering om revidert nasjonalbudsjett. I og med budsjettet i skrivende stund ikke 
er vedtatt av Stortinget har vi foreløpig ikke tatt inn konsekvenser av revidert budsjett i 
beregningene. 

Mulig tiltak framover 
De tiltakene Styret har vedtatt så langt er svært utfordrende for forskningsvirksomheten i Norge. 
Inntil 20 prosent reduksjon i alle tildelinger i juni og august/september kan føre til alvorlig 
økonomiske konsekvenser ved en rekke forskningsinstitusjoner, manglende forskning på viktige 
samfunnsområder og mangel på prosjekter for viktige forskningsmiljøer. Virkningen vil vare over år 
fordi forskningsprosjekter er flerårige. 

Bortfall av FRIPRO-utlysning og tildeling i 2023 vil særlig være alvorlig for universitetenes muligheter 
til å rekruttere stipendiater og å ansette nyutdannede. Særlig vil utfordringene være store for unge 
forskere når Unge forskertalenter heller ikke lyses ut/tildeles i 2023. I tillegg vil forskyvninger i 
utbetalinger skape en rekke utfordringer. 

Styret har vedtatt forslag som til sammen gir et proveny på 1,9 mrd. kroner. Dersom styret 
gjennomfører ytterligere innstramminger innenfor et totalproveny på 500 mill. kroner har styret 
vedtatt kutt som samlet dekker inn tidligere overbevilgninger til forskning og innfrielse av 
opptrappingsplanene i Langtidsplanen. Hvis Forskningsrådet også skal dekke inn ytterligere 1,7 mrd. 
kroner, dvs. de engangskuttene som har blitt benyttet til andre formål enn forskning, må følgende 
tiltak vurderes: 

• Ikke lyse ut FRIPRO i ytterligere 2 år 

• Gjennomføre kutt i allerede pågående prosjekter 

• Redusere alle utlysninger med bidrag fra negative poster med i størrelsesorden 20 

prosent i både 2023 og 2024 

• Eller kombinasjoner av tiltakene nevnt over 

Administrasjonen legger opp til normal behandling av investeringsplaner og langtidsbudsjetter til 
høsten etter at statsbudsjettet er lagt fram. I den sammenheng vil handlingsrommet til samtlige 
budsjettformål gjennomgås.  

Forslag til vedtak 
Styreleder legger fram forslag til vedtak i møtet. 
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