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1 Innledning  

Vi viser til Prop. 1 S (2020-2021) og vedtatt budsjett 2021 (Innst. 9 S – 2020-2021) som 

Stortinget behandlet og vedtok 14.12.2020. Klima- og miljødepartementet (KLD) stiller 

607,322 mill. kroner til rådighet for Norges forskningsråd for 2021. Vi viser i tillegg til 

tildelingsbrevet som Kunnskapsdepartementet (KD) sender som etatsstyrende departement.  

 

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges 
forskningsråd  

Vi viser til KDs brev til Forskningsrådet som omtaler regjeringens overordnede 

forskningspolitiske mål og prioriteringer, samt målene som regjeringen har fastsatt for 

Forskningsrådet (jf. punkt. 2 og 3 i KDs tildelingsbrev).  

 

Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet: 

- Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet 

- Mål 2: Økt verdiskaping i næringslivet 

- Mål 3: Møte store samfunnsutfordringer 

- Mål 4: Velfungerende forskningssystem 

- Mål 5: God rådgivning 

 

Vi viser videre til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer for en nærmere omtale av mål, 

strategiske områder og styringsinformasjon. 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer for Klima- og miljødepartementet 

KLD har både et sektoransvar og et sektorovergripende ansvar for klima- og miljøkunnskap. 

Forskning finansiert av KLD gjennom Forskningsrådet skal bidra til å nå de nasjonale og 

internasjonale klima- og miljømålene. European Green Deal og Horisont Europa legger 

internasjonale rammer for norsk klima- og miljøforskning og innovasjon. 

De nasjonale målene er vedtatt av Stortinget og fremkommer på www.Miljøstatus.no og i 

Prop. 1 S (2019-2020). For resultatområde 2. Kulturminner og kulturmiljø gjør vi 

oppmerksom på at Stortinget har vedtatt nye nasjonale mål med virkning fra 1. januar 2021 

og som ikke framgår av miljøstatus.no pr. dags dato. 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (Meld. St. 4. (2018-2019) gir 

de overordnete føringene for KLDs tildelinger til Forskningsrådet. Dokumentet ”Klima- og 

miljødepartementets prioriterte forskningsbehov (2016-2021)” gir nærmere spesifiseringer av 

kunnskapsbehov på klima- og miljøområdet.  

KLD har forventninger om at Forskningsrådet bidrar til å videreutvikle samarbeidet mellom de 

næringsrettede virkemiddelaktørene for å fremme grønn omstilling, herunder Grønn 

plattform-samarbeidet.  

 

KLD legger til grunn at Forskningsrådet bidrar til: 

• Kunnskap om miljøtilstand og utviklingen av denne over tid.  

http://www.miljøstatus.no/
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• Kunnskap om klima- og miljøeffekt av tiltak og virkemidler på tvers av sektorer og i 

ulike sektorer.  

• Grønn omstilling gjennom både målrettede satsinger og vektlegging av klima- og miljø 
i offentlig finansiert forskning og utvikling der det er relevant i tråd med langtidsplanen 
og Forskningsrådets strategi. 

• Kunnskap om klima- og naturrisiko.  

• Forskning som bidrar til videre utvikling av sirkulærøkonomi. 

• Økt synergi med norske forskningsmiljøer for å bidra til nå målene for Norges klima- 
og skoginitiativ gjennom mer effektiv utnyttelse av allerede eksisterende og pågående 
programmer og strategier. 

• En e-infrastruktur for åpen forskning i tråd med opptrappingsplanen "Teknologiløft" 
som gir langsiktige løsninger for klima- og miljødata på tvers av 
forskningsinstitusjoner og forvaltning (i tråd med FAIR-prinsippene). 

 

2.2 Styringsinformasjon 

Når det gjelder omtale av styringsinformasjon for de fem målene, viser vi til 

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatstyrer, punkt 3 Mål, strategiske områder og 

styringsinformasjon for Norges forskningsråd. 

 

Styringsinformasjon for de sektorpolitiske prioriteringene fremgår i struktur og forventninger 

til rapporteringen i vedlegg til årsrapporten (departementsvise rapporter). Vi viser til punkt 5 

Rapportering for 2021 i dette tildelingsbrevet for presisering av hvilke sektorpolitiske 

prioriteringer KLD forventer at Forskningsrådet skal rapportere på. 

 

3 Budsjettildelinger og fullmakter for 2021 

3.1 Fordeling av tildelinger 

Klima- og miljødepartementet stiller følgende beløp til rådighet for Norges forskningsråd for 

2021: 607,322 mill. kroner.  
 
 

Kap./post Kapittel- og postnavn Tildeling 

(1000 kr) 

1410.50 Basisbevilgninger til miljøinstituttene 220 552 

1410.51 Forskningsprogrammer m.m. 

Herunder satsingene "Forskning og innovasjon for grønn 

omstilling" med 35,2 mill.kr. og "Lavutslipp 2030" med 127 

mill.kr.  

379 503 

1410.53 Tilskudd til internasjonal miljøvernforskning 7 267 

  Totalt 607 322 

 

Midlene på kap. 1410, post 51 skal dekke alle KLDs resultatområder (Naturmangfold, 

Kulturmiljø, Friluftsliv, Forurensning, Klima, og Polarområdene). Midlene allokeres til 

budsjettformål som i det alt vesentlige ligger under porteføljene "Energi, transport og 
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lavutslipp", "Hav", "Klima- og polarforskning" og "Landbasert mat, miljø og bioressurser". 

Posten bidrar i tillegg til finansiering av EUs strålevernforskning med 2 mill. kroner. 
 
Bevilgningen overføres med 303 661 000 kroner i januar og august til kontonummer 6345 05 
31105.  

 

De midler som KLD stiller til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og 

målrettet. KLD gir Forskningsrådet fullmakt til å omfordele midler mellom virkemidler innenfor 

bevilgningen på en post, så lenge man sikrer måloppnåelse på lengre sikt. Årsaker til 

omdisponeringer kan være forsinkelser i utlysninger eller dårlig søkning ved en bestemt 

utlysning. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med bevilgende 

departement. Behov for vesentlige omdisponeringer skal likeledes tas opp med 

departementet. 

 

3.2 Basisbevilgninger til miljøinstituttene (kap. 1410.50) 

Tildelingen over kap. 1410.50 ”Basisbevilgninger til miljøinstituttene” omfatter nå 

grunnbevilgningen til fordelingsarena for miljøinstituttene. Tildelingen omfatter ikke lenger 

strategiske instituttsatsinger (SISer). I 2021 skal 10 % av hele grunnbevilgningen bli 

omfordelt etter Forskningsrådets resultatindikatorer.  

 

Av budsjett-tekniske grunner har grunnbevilgningen til NINA følgende bindinger: 0,983 mill. 

kroner som har sin opprinnelse fra Fiskefondet, og 2,982 mill. kroner fra Viltfondet skal gå til 

henholdsvis fiskeforskning og viltforskning ved NINA.  

3.3 Forskningsprogrammer (kap. 1410.51) 

Tildelingen over kap. 1410.51 skal finansiere forskning som bidrar til å nå de nasjonale og 

internasjonale klima- og miljømålene. Forskningsrådet vurderer selv hvordan midlene skal 

prioriteres innenfor sine fastlagte porteføljer.  

 

I tillegg dekker posten bidrag til EUs strålevernforskning, som skal bidra til nasjonal 

finansiering av norske forskningsmiljøers igangsatte prosjekter innenfor delområdene B, C 

og E i EURATOMs arbeidsprogram 2019-2020 under EUs forsknings- og 

innovasjonsprogram Horisont 2020, samt eventuelle nye utlysninger knyttet til Horisont 

Europa. 

Styringssignaler for bevilgningen på kap. 1410 post 51 i 2020 

Klima- og miljødepartementet er opptatt av at forskningsmidlene bidrar til: 

 

• Tverrfaglig og brukerrettet forskning som dekker alle KLDs resultatområder.  

• Økt internasjonalisering av klima- og miljøforskningen.  

• Forskning som inkluderer næringslivet og offentlig forvaltning.  

• Forskning knyttet til komplekse utfordringer identifisert bl.a. av FNs klimapanel, 

Naturpanelet og Ressurspanelet.  
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• Kunnskapsoppsummeringer/forskningssynteser på prioriterte områder i tråd med 

relevante porteføljeplaner 

• Ivaretakelse av naturmangfold og andre miljøverdier i forskningen.  

 
Økt forskning og innovasjon for grønn omstilling:  

Satsingen finansieres med 35,2 mill. kroner i 2021 og skal bidra til raskere grønn omstilling 

og styrket norsk grønn konkurransekraft. Forskningen kan knyttes til forskning innenfor 

arealbruk, bærekraftige byer, hav, og betingelser og samfunnstilpasninger for at 

lavutslippsteknologi utvikles og tas i bruk. 

 

Lavutslipp 2030: 

KLD øremerker 127 mill. kroner i 2021 med fokus på omstilling til lavutslippssamfunnet, 

teknologiutvikling i det grønne skiftet og vellykket klimatilpasning. Forskningsinnsatsen skal 

bidra til arbeidet med å oppfylle norske klimamål fram mot 2030, samt mål om å bli et 

lavutslippssamfunn i 2050 (jfr "Noregs lågutslepsstrategi for 2050" publisert med budsjettet 

for 2020, Prop.1 S). Den skal fremme forskning, utvikling og innovasjon av nye og 

eksisterende lav- og nullutslippsløsninger som kan bidra til at Norge reduserer utslipp av 

klimagasser samtidig som naturmangfold ivaretas. Naturbaserte løsninger som er bra for 

både naturmangfold og klima skal prioriteres. Anvendt forskning, tverrfaglighet og innovasjon 

i næringslivet (jfr bl.a. Pilot-E) er områder innsatsen skal innrettes mot. Særlig fokus skal 

være på reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er 

de største. Vurderinger knyttet til tilgang på biologiske ressurser, arealbruk og eventuelle 

fremtidige behov for karbonnegative løsninger skal integreres i forskningen.  

 

3.4 Tilskudd til internasjonal miljøvernforskning (kap. 1410.53) 

Tilskuddet skal dekke norsk medlemskap i "International Institute for Applied System 

Analysis", (IIASA). Den samlede kontingenten, som dekkes av Kunnskapsdepartementet og 

Klima- og miljødepartementet, overføres Forskningsrådet, som ivaretar det norske 

medlemskapet. 
 

4 Felles post for virksomhetskostnader 

Virksomhetskostnadene over kap. 285 post 55 skal dekke alle kostnader til drift av 

Forskningsrådets virksomhet, dvs. alle kostnader som ikke er FoU-midler som skal fordeles 

videre. Unntaket er nasjonale fag-, tema- og institusjonsevalueringer som fortsatt vil bli 

finansiert gjennom FoU midlene til det enkelte departement. 

 

Finansiering av forskning, overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal 

være de oppgavene som fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter. 

Klima- og miljødepartementet viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som 

etatsstyrer for nærmere beskrivelse av hvilke tjenester som Forskningsrådet skal ivareta for 

departementene innenfor rammen av midlene på posten for virksomhetskostnader. 
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5 Rapportering 

Med bakgrunn i endret styringsstruktur i Forskningsrådet og behov for å se de ulike 
fagområdene mer i sammenheng gjør vi en endring i rapporteringskravene fra 2021. 
 
KLD ber om en todelt rapportering (på følgende sektorpolitiske prioriteringer) 
 

1) Rapportering knyttet til disponering og effekt av KLDs midler for grønn omstilling, herunder 

lavutslippssamfunnet (Lavutslipp 2030), sirkulær økonomi og areal. Inkludert i denne 

rapporteringen ønsker vi en oversikt over hvordan den økte bevilgningen for 2021 er 

disponert, gjerne ved bruk av tabell eller matrise.  

 

2) Rapportering knyttet til disponering og effekt av KLDs midler for de seks resultatområdene 

Naturmangfold, Kulturmiljø, Friluftsliv, Forurensning, Klima, og Polarområdene, gjerne ved 

bruk av tabeller eller matrise for å synliggjøre at utlysninger og resultater har betydning for ett 

eller flere resultatområder.  

 

Rapporteringen skal skje i tråd med struktur og forventninger til rapportering i vedlegg til 

årsrapporten (departementsvise rapporter). 

 

6 Planlagte styringsmøter  

Departementet vil avholde to styringsmøter i 2021. Vårmøtet skal konsentreres om 

Forskningsrådets måloppnåelse, med utgangspunkt i rapporteringen fra Forskningsrådet til 

KLD i årsrapporten for 2020. Høstmøtet vil hovedsakelig være konsentrert om 

Forskningsrådets budsjettforslag for 2023 og utkast til tildelingsbrev for 2022. Departementet 

vil komme tilbake til dato og dagsorden for møtene på et senere tidspunkt. 

 

 

Med hilsen 
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