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Finansmarkedsfondet: Årsberetning 2017, ved styret i 
Finansmarkedsfondet 

 

 

 

Innledning 
Bakgrunnen for opprettelsen av Finansmarkedsfondet er at Stortinget vedtok at deler av 
overskuddet fra salget av Oslo Børs ASA og senere Verdipapirsentralen ASA skulle avsettes 
til et finansmarkedsfond. I Prop. 1 S (2012-2013) foreslo Finansdepartementet å etablere en 
ny modell for bevilgninger til Finansmarkedsfondet, hvor fondet opphører fra 01.01.13 og 
fondskapitalen tilføres statskassen og erstattes av ordinære utgiftsbevilgninger over 
statsbudsjettet fra og med budsjettåret 2013. Stortinget ga sin tilslutning til forslaget. 
Bevilgningsnivået skulle holdes reelt uendret frem til 2030. Regelverk for 
Finansmarkedsfondet (sist revidert av Finansdepartementet 21.10.16) er gjengitt på fondets 
hjemmeside. 

Som følge av det reviderte regelverkets § 11, jfr Finansdepartementets brev med vedlegg av 
04.06.15, overtok Norges forskningsråd ansvaret for oppfølging og kontroll av 
Finansmarkedsfondets prosjektportefølje. Styret og Forskningsrådet avgir heretter hver sin 
årsberetning, som til sammen skal gi et utfyllende bilde av status og drift av 
Finansmarkedsfondet.  
 

Administrative forhold 
Finansdepartementet har et overordnet ansvar for den administrative håndteringen av 
Finansmarkedsfondet. Finansmarkedsfondet ledes av et styre som er oppnevnt av 
Finansdepartementet. Styret beslutter utdeling av midler. I 2017 ble det avholdt to 
styremøter. Norges forskningsråd ivaretar sekretariatsansvaret for Finansmarkedsfondet 
som et forvaltningsoppdrag for Finansdepartementet. Forskningsrådet fikk i revidert 
regelverk av 04.06.15 ansvaret for oppfølging og kontroll av Finansmarkedsfondets 
prosjektportefølje. Styret har i samarbeid med Forskningsrådet utarbeidet et notat som 
beskriver rutiner og prosedyrer for oppfølging og kontroll av fondets prosjektportefølje.  
 

Søknadsbehandling  
I 2017 har Finansmarkedsfondet vurdert 21 allmennopplysningssøknader, 17 
forskersøknader, samt 10 søknader om støtte til faglige kurs og konferanser. Søknadene til 
allmennopplysningsprosjekter og faglige kurs og konferanser har vært behandlet av styret 
etter en administrativ forberedelse fra administrasjonen. Forskersøknadene har i tillegg vært 
vurdert av et internasjonalt fagpanel1.  

                                                 
1 Fagpanel 2017: prof. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet (Juridisk fakultet); prof. Erik Hjalmarsson, 
Gøteborgs Universitet; prof. Eva Liljeblom, HANKEN Svenska Handelshögskolan (Finland); prof. Krzysztof 
Podgórski, Lunds Universitet; og Joakim Sandberg, Gøteborgs Universitet. I tillegg har Guri Hjeltnes, 
Handelshøyskolen BI, vært ekstern fagekspert på en enkeltsøknad. 
  

Finansmarkedsfondet støtter forskning og allmennopplysning som gir bedre 
kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og økt etisk bevissthet. Styret 
mener at prosjektporteføljen ivaretar fondets formål på en god måte og at fondet 
generelt har lykkes godt med proaktive tiltak. Styret ser det som viktig at 
finansiering fra Finansmarkedsfondet har utløsende effekt og at prosjekt-
porteføljen har relevans og praktisk nytteverdi, og legger derfor betydelig vekt på 
allmennrettet formidling av resultater.  
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Styret vedtok å gi økonomisk støtte til 9 allmennopplysningsprosjekter, 6 forskerprosjekter og 
4 arrangementer. I tillegg vedtok styret å innvilge videre finansiering av 3 igangværende 
allmennopplysningsprosjekter og 7 igangværende forskerprosjekter. Styret viderefører 
tidligere praksis med en tilnærmet 50/50-fordeling av tilgjengelige midler mellom støtte til 
allmennopplysning og forskning. Vedlegg 1 gir en oversikt over Finansmarkedsfondets 
tildelinger i 2017. Vedlegg 3 gir en samlet oversikt over fondets nåværende 
prosjektportefølje. Denne oversikten ligger også på fondets hjemmeside. Per 31.12.17 
finansierer fondet 13 allmennopplysningsprosjekter og 17 forskerprosjekter, samt en faglig 
konferanse.  
  
I løpet av 2017 er 12 allmennopplysnings- og 3 forskerprosjekter fullført, i tillegg ble 8 faglige 
konferanser avholdt, jfr. vedlegg 2. Resultater fra disse prosjektene, samt et 
populærvitenskapelig resymé av gjennomførte forskerprosjekter, er gjengitt på fondets 
hjemmeside.   
 

Vurderinger 
I 2016 tok styret initiativ til en gjennomgang av sin bevilgningspraksis ved å analysere 
bevilgninger til allmennopplysningsprosjekter i perioden 2011-2016 spesielt vurdert opp mot 
§§ 2 og 7 i Finansmarkedsfondets regelverk2. På generell basis mener styret at 
prosjektporteføljen ivaretar fondets formål på en god måte. Diskusjonen i 2016 avdekket 
likevel et behov for et noe skarpere fokus når det gjelder allmennopplysningsprosjekter. 
Styret så også behov for å ha en aktiv og bevisst prioritering av hvilke temaer man ønsker å 
mobilisere søknader til. Dette arbeidet er videreført i 2017, og en presisering av styrets 
konklusjon fra arbeidet i 2016 er lagt ut på fondets hjemmeside.  
I 2017 har styret gjennomført en vurdering av bevilgningspraksis for forskerprosjekter. 
Vurderingen har omfattet 14 forskerprosjekter som sluttførte i perioden juli 2012 – januar 
2016. Vurderingen har sett på prosjektenes vitenskapelige publisering, populærvitenskapelig 
formidling, samt stipendiater, kjønnsbalanse og praktisk nytteverdi. Gjennomgangen viser at 
det tar tid å få artikler publisert på nivå 2 (høyeste nivå). Resultater fra prosjektene har vært 
benyttet i rådgivning, politikkutforming, undervisning, samt utgangspunkt for videre 
forskningsaktiviteter.  Vurderingen viser en tverrfaglig portefølje og god institusjonell 
spredning. I underkant av halvparten av prosjektene hadde stipendiat.  
Vurderingene av bevilgningspraksisene representerer til sammen en evaluering av det 
vesentligste av Finansmarkedsfondets virksomhet.  
 
Styret har i 2017 fortsatt det proaktive arbeidet, og har bl.a tydeliggjort anbefaling om 
skissevurdering i forkant av søknadsfristene på hjemmesiden.  
 
En oppdatert porteføljeanalyse for perioden 2005-2017 er gjengitt på hjemmesiden. I tillegg 
vises det til at Finansmarkedsfondet rutinemessig innhenter supplerende resultatinformasjon 
ett til tre år etter at prosjektene er avsluttet. 
 
Porteføljeanalysen viser at det er et rimelig bredt søknadstilfang, og at det er nye 
prosjektledere i rundt halvparten av søknadene (figur 1).  

                                                 
2 FIN ga i tildelingsbrevet for 2017 sin tilslutning til egenevalueringen, og presiserte at den "bør omfatte fondets 
virkemåte, støtten sett i forhold til regelverket for fondet, og eventuelle tiltak fondet gjør for å få best mulig effekt 
av støtten til allmennformål og forskningsformål". 
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Figur 1. Forskning og allmennopplysning, søknader tot. (inkl. faglige 
kurs&konferanser): Førstegangssøkere (prosjektledere) 2005-2017. Antall.
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Figur 2. Faglige kurs og konferanser. Mottatte søknader vs 
innvilgede prosjekter 2005-2016. Antall.
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Styret ser det som viktig at finansiering fra Finansmarkedsfondet har såkalt utløsende effekt 
(dvs. fremmer virksomhet som ellers ikke ville ha funnet sted) og at prosjektporteføljen har 
relevans og praktisk nytteverdi. Finansmarkedsfondet legger derfor betydelig vekt på 
allmennrettet formidling av resultater. Det har siden 2007 har vært over 200 kronikker med 
basis i forskerprosjekter finansiert av Finansmarkedsfondet. Ca 60% av disse har vært 
publisert i Dagens Næringsliv. Fondets hjemmeside gir en ajourført oversikt over 
aviskronikker og presseomtale av enkeltprosjekter. 

Styret mener på generelt grunnlag at resultatene fra mange av de gjennomførte prosjekter 
gir høy praktisk nytteverdi. I dette ligger både nytte for finansnæringen, policyrelevans samt 
et potensiale for å fortsette å levere resultater selv etter at prosjektet er avsluttet.  
 
Styret viser til at Riksrevisjonen ikke lenger avgir noen særskilt revisjonsberetning for 
Finansmarkedsfondet, som i stedet inngår som en del av revisjonen av Forskningsrådet. 
Styrets generelle vurdering er at Finansmarkedsfondet er lite risikoutsatt. Med overføring av 
oppfølging og kontroll fra styret til Forskningsrådet som følge av det reviderte regelverket vil 
styret fortsette å legge til rette for en tett og god dialog med Forskningsrådet.  
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Regnskap 2017 
Regnskap for 2017 fremgår av vedlegg 4.  

 
I 2017 fikk Finansmarkedsfondet en bevilgning på 13,8 millioner kroner og hadde et 
disponibelt budsjett på 19,4 millioner kroner, mot 17 millioner kroner i 2016. Styrets 
bevilgningsvedtak for 2017 innebærer prosjektbevilgninger til forskning og allmennopplysning 
på i alt 17,5 millioner kroner, mot 15,1 millioner kroner i 2016..  
 
Som det fremgår av note 1 til regnskapet, følger faktiske utbetalinger en noe annen syklus 
enn styrets bevilgninger til forsknings- og allmennopplysningsprosjekter, og også en noe 
annen syklus enn Stortingets bevilgninger til Finansmarkedsfondet.  
 
Overføringene beløper seg til 7,3 millioner kroner i 2017, mot 5,6 millioner kroner året før. 
Hele beløpet på avsetningskontoen er bundet opp til igangværende prosjekter. Dette er en 
konsekvens av hovedsakelig to forhold. Dels på grunn av forsinkelser mht sluttføring av 
igangværende prosjekter; og dels på grunn av forsinkelser mht oppstart av nye 
forskerprosjekter.    
 
Utgifter til administrasjon (inkl. informasjon) av Finansmarkedsfondet beløper seg til om lag 
1,9 millioner kroner i 2017, mot 1,6 millioner kroner i 2016, jfr vedlegg 4 (tabell 1). Dette 
inkluderer bl.a refusjon til Norges forskningsråd for sekretariatsfunksjoner, honorarer og 
kostnader knyttet til styrearbeid og bruk av fagpanel i forbindelse med søknadsbehandlingen, 
samt kostnader knyttet til informasjon, prosjektoppfølging og proaktivt arbeid.  
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Vedlegg 1: 

 
Finansmarkedsfondet: Prosjektbevilgninger i 2017 
 

Allmennopplysning: 
 
Igangværende prosjekter:  
 
- Roy Mersland, Universitetet i Agder, Oppbygging av datasett for banker og bedrifter med sosiale 

målsetninger: 455.000 kroner (sluttføring) 
- Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Network - Norge, Kriterier for identifikasjon av egentlige 

eiere: 261.000 kroner (sluttføring) 
- Pål Solum, NRK Skole, Personlig økonomi til bruk i undervisning for ungdomsskole og 

videregående skole: 220.000 kroner med betingelser (sluttføring) 
 
 
Nye prosjekter:  
 
- Ståle de Lange Kofoed, Institutt for journalistikk, Spesialisering i finans- og 

næringslivsjournalistikk: 1.224.800 kroner med betingelser  
- Liv Freihow, IKT-Norge, Regulatorisk sandkasse for fintech – anbefalinger for implementering i 

Norge: 560.000 kroner  
- Ellen K. Nyhus, Agderforskning, Økonomisk sosialisering i hjemmene: Får gutter og jenter ulik 

oppdragelse?: 375.000 kroner med betingelser  
- Pia Gaarder, Framtiden I våre hender, Oppdatere og videreutvikle Etisk bankguide I Norge. For 

økt etisk bevissthet hos forbrukere, finansnæringen og beslutningstakere: 300.000 kroner med 
betingelser 

- Pål Karlsen, Hacienda Film AS, Ditt liv på blokkjeden/The Code of Trust: 375.000 kroner med 
betingelser  

- Nina Kristiansen, forskning.no, Allmennrettet formidling av forskning og kunnskap om pensjon: 
559.000 kroner med betingelser  

- Geir Veland, Fafo, Pensjon for alle: 797.000 kroner med betingelser  
- Ebba Boye, Rethinking Economics Norge, Rethinking Finance: 300.000 kroner med betingelser 
- Mona Thowsen, PWYP Norge, Making Transparency Possible: En webinarserie om åpenhet i 

finansmarkedet; økonomi, etikk, jus og praksis: 200.000 kroner med betingelser 

Forskning:   
 
Igangværende prosjekter:  
 
- Bård Støve, Universitetet i Bergen, Nonlinear dependence and time dynamics in financial 

markets: 200.000 kroner (sluttføring) 
- Hans Krogh Hvide, Universitetet i Bergen, Portfolio choices of Norwegian investors II: 261.000 

kroner (videreføring) 
- Jon Petter Rui, Universitetet I Bergen, Mellom rettssikkerhet og effektivitet. Nye rettslige strategier 

mot organisert økonomisk kriminalitet (doktorgradsstipend): 524.000 kroner (videreføring) 
- Halvard Haukeland Fredriksen, Universitetet i Bergen, EØS-finanstilsyn – en rettsvitenskapelig 

analyse om Norges tilknytning til EUs tilsynssystem for finansmarkedet (Post.doc stipend): 
1.250.000 kroner (videreføring) 

- Andreas Fagereng, Statistisk Sentralbyrå, Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? 
Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality: 1.057.000 kroner (videreføring)  

- Danielle Zhang, Handelshøyskolen BI, CEO's Personal Risk Attitudes and Corporate Financing 
and Investment Policies: 450.000 kroner (videreføring) 

- Ronny Gjendemsjø, Universitetet I Bergen, Towards more stability, competitiveness and 
predictability in the financial sector (Post.doc stipend): 850.000 kroner (videreføring) 
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Nye prosjekter:  
 
- Karin Thorburn, Norges handelshøyskole, CEO Incentives, Wealth and Risk Aversion: 1.325.000 

kroner med betingelser 
- Roy Krøvel, Høgskolen I Oslo og Akershus, Making Transparency Possible – Interdisciplinary 

dialogues: 800.000 kroner  
- Artashes Karapetyan, Handelshøyskolen BI, Frictions in the Housing Market: 185.000 kroner 
- Alfonso Irarrazabal, Handelshøyskolen BI, Time-Varying disaster risk, asset prices and 

international business cycles: 340.000 kroner 
- Yushu Li, Universitetet I Bergen, Strategic Risk Adoption in Real Options under Multi-Horizon 

Regime Switching and Uncertainty: 290.000 kroner 
- Ola Kvaløy, Universietet I Stavanger, Fair Advice: 300.000 kroner 

 

Faglige kurs og konferanser: 
 

- Xunhua Su, Norges Handelshøyskole, Workshop on CEO Compensation and Corporate Finance: 
195.000 kroner  

- Sjur Westgaard, NTNU, Commodity and Energy Markets Annual Meeting: 40.000 kroner med 
betingelser 

- Jøril Mæland, Norges Handelshøyskole, One-Day Conference on Corporate Finance: 50.000 
kroner med betingelser 

- John Christian Langli, Handelshøyskolen BI, The 2nd Annual Scandinavian Accounting Research 
Conference: 203.000 kroner  
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 Vedlegg 2: 
 

Finansmarkedsfondet: Gjennomførte prosjekter i 2017 
 

 

Oversikten nedenfor viser forsknings- og allmennopplysningsprosjekter som er 
avsluttet i 2017. For utfyllende oversikt over formidlingsaktivitet og presseomtale, se 
Finansmarkedsfondets hjemmeside.   

Allmennopplysning 
 Forbrukerrådet, Opplysningsfilm om Fair Finance Guide (pnr 270422) 
 Norsk klimastiftelse, Klima som finansiell risiko (pnr 260086)  
 Transparency International: Korrupsjon på timeplanen (pnr 260087) 
 Finans Norge, Skolemeny - nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi (pnr 

270421)  
 Gunhild Ecklund: Formidlingsopplegg for boka "Hva er økonomi? Fakta og funderinger" (pnr 

246028) 
 Forskning.no: Allmennrettet formidling av økonomiforskning - et års innsats og løft (pnr 

257250) 
 Framtiden i våre hender: Etablere Fair Finans Guide i Norge. For økt etisk bevissthet hos 

bankkunder, bankene og beslutningstakere (pnr 257253) 
 Podster Produksjon AS: “Ja, de penga” - en podcast om kroner og øre (pnr 260089) 
 Shaun Thanki: Oslo FinTech Meetup (pnr 258960) 
 Verdipaprfondenes forening (VPFF), Kvinner & Finans (pnr 248505)  
 AksjeNorge: Aksjemarkedet på noen minutter (pnr 270424) 
 Framtiden i våre hender, Oppdatere og videreutvikle Etisk bankguide i Norge. For økt etisk 

bevissthet hos forbrukere, finansnæringen og beslutningstakere (pnr 272774) 

Forskning 
 Geir H. Bjønnes, Handelshøyskolen BI, FX Market Microstructure: Liquidity and Information in 

the era of Electronic Trading (pnr 245282)  
 Mads Andenæs, Universitetet I Oslo: Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og 

effektivitet (pnr 204307) 
 Øivind Anti Nilsen, Norges handelshøyskole: Competition and stability in the banking industry 

(pnr 245636) 
 

Kurs og konferanser  

 Tina Søreide, Norges Handelshøyskole: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD 
Course at NHH (pnr 267417) 

 Øyvind Bøhren, Handelshøyskolen BI: The BI Conference on Corporate Governance (pnr 
267409) 

 Sjur Westgaard, NTNU: Commodity and Energy Markets Annual Meeting (pnr 271947) 
 Jøril Mæland, Norges Handelshøyskole: One-Day Conference on Corporate Finance: (pnr 

271960)  
 Xunhua Su, Norges Handelshøyskole: Workshop on CEO Compensation and Corporate 

Finance (pnr 272738) 
 Richard Priestley, Handelshøyskolen BI: EFA, Annual Meeting at the Norwegian Business 

Scholl (BI) in 2016 (pnr 238700) 
 Frank Asche, Universitetet I Stavanger: Seafood: A global commodity (pnr 258968) 
 Beate Sjåfjell, Universitetet I Oslo: Financial Transparency, Risks and Regulations: 

Understanding the Use and Abuse of Derivates (pnr 267421) 
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Vedlegg 3: 

Finansmarkedsfondet: Igangværende prosjekter per 31.12.2017 
 

Allmennopplysningsprosjekter:  
 
- Universitetet i Agder, Oppbygging av datasett for forskning på banker og bedrifter med sosiale 

målsetninger: (pnr 257256)  
- Oslo Røde Kors – nettverk etter soning, Praktisk gjeldsarbeid - flerspråklig opplæringspakke for 

straffedømte (pnr 257254) 
- Tax Justice Network Norge, Kriterier for identifikasjon av egentlige eiere (pnr 270420) 
- NordicStories AS, Vikinger mot Ulver på Wall Street (Historien om Oljefondet) (pnr 270423) 
- NRK Skole, Personlig økonomi til bruk i undervisning for ungdomsskole og videregående skole 

(pnr 270426)  
- Institutt for journalistikk, Spesialisering i finans- og næringslivsjournalistikk (pnr 272775)  
- IKT-Norge, Regulatorisk sandkasse for fintech - anbefalinger for implementering i Norge (pnr 

272732) 
- Agderforskning: Økonomisk sosialisering i hjemmene: Får gutter og jenter ulik oppdragelse? (pnr 

272737) 
- Hacienda Film AS, Ditt liv på blokkjeden/The Code of Trust (pnr 272956)  
- Forskning.no, Allmennrettet formidling av forskning og kunnskap om pensjon (pnr 282736)  
- Fafo, Pensjon for alle (pnr 282737)  
- Rethinking Economics Norge, Rethinking Finance (pnr 282738)  
- Publish What You Pay (PWYP) Norge, Making Transparency Possible: En webinarserie om 

åpenhet i finansmarkedet; økonomi, etikk, jus og praksis (pnr 282739) 
 
Forskningsprosjekter:  
 
- Carsten G. Bienz, SNF: Incentive Contracts and Risk Taking in Financial Institutions (pnr 222745) 
- Michael Kisser, Norges handelshøyskole, External versus internal credit ratings: what are the 

implications for rating stability and accuracy? (pnr 245187) 
- Dagfinn Rime, Handelshøyskolen BI, Do foreign exchange markets serve their customers well? 

(pnr 245795) 
- Jon Petter Rui, Universitetet i Bergen, Mellom rettssikkerhet og effektivitet. Nye rettslige strategier 

mot organisert økonomisk kriminalitet (pnr 245864) 
- Tyler Hull, SNF, Individual Investment Banker Connections, Advisor Choice, and Merger 

Performance (pnr 250211)  
- Hans Krogh Hvide, Universitetet i Bergen, Portfolio choices of Norwegian investors II (pnr 

250215)  
- Ronny Gjendemsjø, Universitetet I Bergen, Towards more stability, competitiveness and 

predictability in the financial sector (Post.doc stipend) (pnr 250219)  
- Danielle Zhang, Handelshøyskolen BI, CEO's Personal Risk Attitudes and Corporate Financing 

and Investment Policies (pnr 250251)  
- Andreas Fagereng, SSB, Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on 

the Causes of Wealth Inequality (pnr 261567) 
- Bård Støve, Universitetet I Bergen, Nonlinear dependence and time dynamics in financial markets 

(pnr 261570) 
- Halvard Haukeland Fredriksen, Universitetet i Bergen, EØS-finanstilsyn - en rettsvitenskapelig 

analyse om Norges tilknytning til Eus tilsynssystem for finansmarkedet (pnr 261592) 
- Yushu Li, Universitetet i Bergen, Strategic Risk Adoption in Real Options under Multi-Horizon 

Regime Switching and Uncertainty (pnr 274569)  
- Roy Krøvel, Høgskolen I Oslo og Akershus, Making Transparency Possible - Interdisciplinary 

dialogues (pnr 274577)  
- Artashes Karapetyan, Handelshøyskolen BI, Frictions in the Housing Market (pnr 274678)  
- Karin Thosburn, Norges handelshøyskole, CEO Incentives, Wealth and Risk Aversion (pnr 

274705)  
- Alfonso Irarrazabal, Handelshøyskolen BI, Time-varying disaster risk, asset prices and 

international business cycles (pnr 274766)  
- Ola Kvaløy, Universitetet I Stavanger, Fair Advice (pnr 274774)  
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Faglige kurs og konferanser:  
 

- John Christian Langli, Handelshøyskolen BI, The 2nd Annual Scandinavian Accounting Research 
Conference: (pnr 280418)  
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Noter til regnskap 2017 

 

Note 1 

Regnskapet følger tilsvarende regnskapsprinsipper som gjelder for Norges forskningsråd. 
Regnskapet er tilpasset regnskapsloven. Riksrevisjonen avgir ikke lenger noen særskilt 
revisjonsberetning for Finansmarkedsfondet, som i stedet inngår som en del av 
Forskningsrådet. Tildelinger blir inntektsført i tildelingsåret. For bevilgninger til 
forskningsprosjekter praktiserer Finansmarkedsfondet automatisk tertialvis kostnadsføring på 
prosjekter. Ultimo 2007 vedtok styret å endre utbetalingspraksis for allmennopplysnings-
prosjekter. Normalt utbetales 50 prosent av bevilgningen ved prosjektstart (undertegnet 
kontrakt), ytterligere 25 prosent ved anmodning underveis i prosjektperioden, og resterende 
midler ved godkjent sluttrapport. Som en konsekvens av dette følger faktiske utbetalinger en 
noe annen syklus enn prosjektbevilgningene. 
 

Note 2 

Styrets bevilgningsvedtak i 2017 innebærer prosjektbevilgninger på i alt 19,4 millioner kroner, 
hvorav 17,5 millioner kroner er knyttet til forskning og allmennopplysning. I tillegg kommer 
bevilgninger knyttet til administrasjon og informasjon som angitt i tabell 2. 


