
Policy for overføring av tildelte midler fra 2020 til 2021 grunnet 

pandemien 
 

På grunn av pandemien har mange aktiviteter instituttet har bevilget midler til blitt kansellert. Vi har 

flere henvendelser om muligheter for å overføre de ubrukte midlene til 2021. Ledergruppa har 

diskutert hvilke føringer som bør legges til grunn for å behandle slike søknader, og anbefaler at styret 

slutter seg til de anbefalinger som gis i det følgende. 

Instituttet har tildelt midler til forskning-  og undervisningssatsninger i 2020 i flere kategorier: 

Personlige driftsmidler. – Her har styret vedtatt at saldoer nulles ved årets slutt, men at det åpnes 
for søknad om overføring i spesielle situasjoner. Jfr. styrets møte 5. desember 2019, vedtakssak 5, s.9 
 
Personlige småforskmidler: Skal brukes innen årets utgang, overføres ikke.   
 
Frie forsknings- og undervisningsmidler – tatt fra de generelle småforskmidlene og bevilget for 
inneværende år.  
 
FRIPRO-midler tildelt enkeltforskere. Midler tildelt individuelle forskere på grunnlag av gode 
resultater ved NFR-søknader. Dette er midler som kan overføres etter søknad. Her har det allerede 
kommet søknader og disse behandles administrativt. Innvilges der det er en konkret aktivitet og et 
budsjett. 
 
Tildelinger til faste seminarer og tidsskrifter - overføres ikke. For 2021 budsjetteres det med samme 
beløp som tidligere men de ansvarlige bes om å levere aktivitetsplan og budsjett. 
 
CSMN After Life – Restmidler etter SFF-perioden. Her har det blitt gitt tilgang til å søke om overføring 
av midler som er tildelt fast ansatte, og disse behandles administrativt. 
 

Forslag: 

Det er allerede åpning for å søke om overføring av personlige driftsmidler, og slike søknader må 

inneholde et budsjett, og en oversikt over hvilken aktivitet det gjelder og når den skal finne sted. 

De frie forsknings- og undervisningsmidlene kan man søke om overføring av, men ettersom dette er 

småforskmidler som skal brukes inneværende år antas det at eventuelle søknader om overføringer 

kan behandles som fornyet søknad om bevilgning for 2021. For dem det gjelder spiller det liten rolle 

hvilken pott pengene tas fra, så lenge aktiviteten kan finansieres.  

Styret bes altså om å diskutere policy for behandling av eventuelle søknader om overføring, og så vil 

disse føringene formidles til alle ansatte etter styremøtet i oktober. Søknadsfristen settes til samme 

dato som tidligere år, nemlig 1. desember. Søknadene behandles i ledergruppas møte den 8. 

desember. 

 Vi håper at den totale rammen av generelle småforskmidler vil dekke det som er rimelige 

overføringer fra 2020 til 2021, samtidig som den vil være tilstrekkelig for å innvilge noen nye 

søknader.  


