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Tillegg til tildelingsbrev – endring i statsbudsjettet 2020 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til forslag i Prop. 117 S (2019-2020), Prop. 127 S 

(2019-2020) og Stortingets vedtak av 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020).  

 

Det er vedtatt følgende endringer under Havforskningsinstituttets område: 

Kapittel/post Saldert budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 

Kap. 923, post 01 633 250 000 622 250 000 

Kap. 923, post 22 170 000 000 204 500 000 

Kap. 926, post 01 168 450 000 179 450 000 

Kap. 926, post 45 42 000 000 107 000 000* 

* Fiskeridirektoratet disponerer deler av bevilgningen, jf. omtale under. 

 

Bevilgningen på kap. 926, post 01 er økt med 11 mill. kroner for å dekke økte kostnader til 

drift og løpende vedlikehold av forskningsfartøy. Bevilgningen på kap. 923, post 01 er 

redusert tilsvarende. 

 

Bevilgningen på kap. 923, post 22 er økt med 34,5 mill. kroner som følge av økt anslag for 

inntektene fra fiskeriforskningsavgiften. Vi vil understreke at anslaget er usikkert, og 

aktiviteten må planlegges slik at det er mulig å redusere kostnadene dersom 

avgiftsinntektene blir lavere enn lagt til grunn for bevilgningen.  

Særskilt om bevilgningen på kap. 926, post 45 

Fiskeridirektoratet skal disponere 2,1 mill. kroner av bevilgningen på posten i 2020. Dette 

innebærer at Havforskningsinstituttet disponerer 104,9 mill. kroner i 2020.  
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Side 2 
 

I tråd med fullmakt gitt fra Stortinget gis Havforskningsinstituttet med dette fullmakt til å inngå 

forpliktelser for inntil 94,9 mill. kroner til anskaffelse av nytt forskningsfartøy og oppgradering 

og vedlikehold av eksiterende forskningsfartøy ut over bevilgning under kap. 926 

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. 

Av denne fullmakten er 85 mill. kroner knyttet til kystgående forskningsfartøy og 9,9 mill. 

kroner er knyttet til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy.  

 

Nytt kystgående forskningsfartøy 

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å anskaffe et nytt kystgående forskningsfartøy innenfor 

en samlet ramme på 110 mill. kroner. Av bevilgningen på posten i 2020 settes det av 25 mill. 

kroner til nytt kystgående forskningsfartøy. 

 

Vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy 

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å inngå avtale om oppgradering og vedlikehold av 

forskningsfartøy innenfor en samlet ramme på 47,8 mill. kroner. Av bevilgningen på posten i 

2020 settes det av 37,9 mill. kroner til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy.  

 

Anskaffelse av undervannsrobotikk og seildroner 

Havforskningsinstituttet bes om å omdisponere bevilgningen som opprinnelig var satt av til 

anskaffelse av kystgående forskningsfartøy til anskaffelse av undervannsrobotikk og 

seildroner, jf. omtale i Prop. 117 S (2019-2020). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Stine Hammer 

avdelingsdirektør 
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