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Tildeling og bidrag til supplerende tildelingsbrev til DFØ for 2021 

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker at Standardavtalen for forsknings- og 
utredningsoppdrag innlemmes som del av den øvrige porteføljen av Statens standardavtaler 
(SSA) hos Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Arbeidet med dette ønskes 
påbegynt i inneværende år. Vi ber Finansdepartementet (FIN) stille midler til disposisjon for 
DFØ i et supplerende tildelingsbrev. 
 
Tildelinger til DFØ på KDs budsjettkapittel 

KD ber Finansdepartementet stille følgende midler til disposisjon for DFØ i et tillegg til 
tildelingsbrev: 

- Kap. 201 Kunnskapsdepartementet, post 21, spesielle driftsutgifter  
 
Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag  
KD ønsker at DFØ overtar forvaltningsansvaret for Standardavtale for forskning og 
utredningsoppdrag, og innlemmer den som en del av Statens standardavtaler (SSA). 
Arbeidet med overtakelse av forvaltningsansvaret vil innebære en oppdatering av avtalen, 
samt tilpasning til formatet for de øvrige avtalene i SSA.  
 
KD vil i dette arbeidet bidra med egne ressurser til det faglige innholdet for oppdatering av 
avtalen. DFØ leder arbeidet og overtar avtalen for regulær drift når oppdateringen er 
gjennomført.  
 
DFØ tildeles 250 000 kroner over kap. 201, post 21 for 2021. 
 
KD, FIN og DFØ vil ha videre dialog og prosess for å avklare hvordan de varige 
driftsutgiftene på sikt skal finansieres. 
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Side 2 
 

 
Om oppdraget til DFØ 

Bakgrunn 
I 2011 etablerte KD en ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Avtalen kan 
brukes både overfor forskningmiljøer og konsulentfirmaer uten formell forskerkompetanse, 
når ulike forsknings- og utredningsoppdrag skal gjennomføres. Det presiseres i avtalen at 
oppdragsgiver ikke kan bestemme konklusjonen av forskningsoppdraget. Den sier også at 
resultatene av oppdraget som hovedregel skal gjøres allment tilgjengelig etter overlevering til 
oppdragsgiver. Avtalen har siden blitt forvaltet av KD, men ikke vært en integrert del av SSA. 
 
Endringsbehov 
Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag har behov for en oppdatering for å ta 
hensyn til nye krav og regler. Åpen tilgang til resultater av offentlig finansiert forskning, 
eventuelle nye krav til videre bruk av offentlige data, hensyn til personvern og 
informasjonssikkerhet er spørsmål som er blitt stadig mer relevante og bør reguleres i en 
oppdatert avtalemal. 
 
Oppgaver  
KD ber DFØ integrere standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag som en del av 
Statens standardavtaler. En felles, samlet, kvalitetssikret avtalestandard vil være til stor hjelp 
for statlige virksomheter som har behov for å sette ut forsknings- og utredningsoppdrag. 
Forvaltningen av avtalemalene skal ligge samlet hos DFØ. KD som fagdepartement, vil bidra 
til å oppdatere og utvikle det faglige innholdet i avtalen, i samarbeid med DFØ og andre 
fremover. Arbeidet med oppdatering av avtalen starter høst 2021. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Håkon Kavli (e.f.) 
avdelingsdirektør 
   
 
 

Hans Christian Heiervang 
seniorrådgiver 
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