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Status ekstern gjennomgang av budsjett- og økonomisituasjonen i Norges 

forskningsråd  

KPMG er i gang med sin gjennomgang av budsjett- og økonomisituasjonen i Norges forskningsråd.  

Styret mottok 31. mai en foreløpig vurdering og anbefaling.  

KPMG skisserer tre overordnede virkemidler som kan benyttes for å håndtere den økonomiske 
situasjonen i NFR: 

1. Tilføring av midler (økte inntekter og/eller lån/driftskreditt) 

2. Stoppe nye utlysninger og/eller utsette oppstart av nye prosjekter 

3. Kutte i og utsette/forskyve pågående prosjekter 

KPMG anbefaler at det gis fullmakt til å videreføre dagens praksis med mulighet til å midlertidig 

disponere midler på tvers av kap/post. 

Brev fra KPMG med nærmere vurderinger er vedlagt dette brevet. 

Styret i NFR har hatt møte 1. juni 2022 og anbefaler følgende: 

1. Fullmakt 

Styret i NFR vurderer nå ulike tiltak for å håndtere økonomisituasjonen i NFR på kort sikt.  Vi er opptatt 

av å raskt sikre at tildelinger fra NFR er i tråd med Stortingets vedtak, samtidig som vi ønsker 

forutsigbarhet og at forskningsvirksomheten i Norge blir minst mulig skadelidende.  Det er viktig for at 

sterke forskningsmiljøer, som det tar lang tid å bygge opp, kan videreføres og for å kunne rekruttere 

unge forskertalenter.  

Styret viser til at KPMG fremhever at NFRs handlingsrom til å iverksette tiltak øker med tiden vi får til å 

tilpasse oss.  De påpeker at en mulig årsak til at underskudd har oppstått er at det har blitt benyttet for 

sterke virkemidler, for raskt, for å bygge ned likviditetsbeholdningene. Gitt de langsiktige mekanismene i 

NFR sin virksomhet er det fornuftig å bruke tid på en kontrollert oppbygging av likviditetsbeholdningen 
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per kap/post til et fornuftig nivå, slik at man ikke ender opp med for høye likviditetsbeholdninger på et 

senere tidspunkt.  Dette indikerer også at det fornuftig at fullmakten gis for en lengre periode.  

Styret vil raskt komme tilbake med forslag til ulike pakker av tiltak som i løpet av en akseptabel 

tidsperiode kan håndtere økonomisituasjonen i NFR.  Styret vil deretter vurdere og foreslå ulike 

framtidige modeller for økonomiarbeidet i NFR.  

 

2. RES-EU 

Det har vært og er en prioritert oppgave for regjeringen at norske forskningsmiljøer skal øke deltakelsen 

i Horisont 2020 og Horisont Europa-prosjekter. For det strategiske området Verdensledende fagmiljøer 

viser suksessen for norske forskere i disse rammeprogrammene, at innsatsen for å bygge opp 

forskningsmiljøer med høy kvalitet gir resultater. RES-EU (tidligere STIM-EU) er en resultatbasert 

grunnfinansiering til institutter som vinner EU-prosjekter.  Midlene er viktige for å gi forutsigbarhet for 

norske aktører og kompenserer for lave støttesatser i EU. Denne ordningen er nå underfinansiert og det 

er usikkerhet blant instituttene om de kan motta RES-EU for nye prosjekter framover. Uten RES-EU kan 

institutter måtte si i fra seg og/eller slutte å sende EU-søknader fordi de ikke har råd til å vinne 

dem.  Det vil redusere norsk deltakelse i EU-prosjekter betydelig. Styret mener derfor det bør gis et 

tydelig politisk signal om at RES-EU-ordningen skal videreføres og at man kommer tilbake til 

finansieringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.  Styret kan arbeide videre med forslag til 

hvordan dette kan løses. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Norges forskningsråd 

 

Kristin Halvorsen 

Styreleder 
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