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Dokument 8:36 S (2022-2023) om å opprettholde Norges innbetalinger til Den 
europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige program  

Jeg viser til følgende spørsmål fra Næringskomiteen med svarfrist 15. november innen kl 16: 

«For å videreføre dagens nivå slik forslaget tar til orde for:  
Hva vil det innebære i anslag for årlige bevilgninger for kommende programperiode? 
Eventuell andre opplysninger som kan ha relevans tas også imot.» 

Svar 
Utbetalingsprofilen til ESAs frivillige industrirettede programmer avhenger av faktisk fremdrift 
i prosjekter i de enkelte programmene. Anslag for årlige bevilgninger til ESA er derforusikre, 
men omfatter sammenlagt den rammen Norge forplikter på ESAs ministerrådsmøte. Tabellen 
nedenfor, linjen «videreføring av nivå», viser anslag ved 55 mill. kroner i bevilgninger i 2023: 

Total 
(mill 
EUR) 

Total 
(mill. 
NOK) 

Årlig 
(mill. 
NOK) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Statsbudsjettet 2023 45 450 25 25 25 75 75 75 75 75 
Videreføring av nivå 161 1610 55 400 500 400 170 50 20 15 
Forskjell statsbudsjettet 
og videreføring av nivå 116 1160 30 375 475 325 95 -25 -55 -60 
Eksisterende  
forpliktelser 129 1290 453 339 262 138 54 39 0 0 
Sum forpliktelser og 
videreført nivå 290 2900 508 739 762 538 224 89 20 15 
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Side 2 

I tillegg er det foreslått å bevilge 50 mill. kroner årlig i perioden 2023-2025 til utvikling av et 
nasjonalt system for satellittbasert havovervåking, jf. kapittel 922, post 74 i forslaget til 
statsbudsjett for 2023. Satsingene over ESAs frivillige industrirettede programmer og over 
post 74 er komplementære og må ses i sammenheng. 
 
Det vil også være nødvendig å endre tilsagnsfullmakten til Nærings- og fiskeridepartementet, 
jf. forslag til vedtak VIII, 2 i NFDs budsjettproposjon for 2023. Teksten under er laget med 
utgangspunkt i en bevilgning på 55 mill. kroner i 2023: 
 
«Det foreslås i tråd med dette at Stortinget samtykker til at Nærings- og fiskeridepartementet 
i 2023 kan gi tilsagn om tilskudd på 239 mill. euro ut over gitt bevilgning for å delta i de 
industrirettede programmene i ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal 
likevel ikke overstige 290 mill. euro.» 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Jan Christian Vestre 


