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Tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2020 

Vi viser til Prop. 127 S (2019 – 2020) om endringer i statsbudsjettet 2020 under bl.a. Klima- 

og miljødepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og tiltakspakke 3 som 

Stortinget behandlet og vedtok 19.06.2020. I tillegg til opprinnelige bevilgning stiller Klima- og 

miljødepartementet 145 mill. kroner i ettårige midler til rådighet for Norges forskningsråd for 

2020. 

 

Regjeringen legger i Prop. 127 S (2019 – 2020) frem en strategi for de økonomiske tiltakene 

for tiltaksfase 3 – Norges vei ut av krisen. Strategien sikter mot at vekst og vekstevne skal 

styrkes, at permitterte og arbeidsledige skal tilbake i jobb, at vi fremmer grønn omstilling og 

styrker mulighetene til jobb og inntekt for grupper som i utgangspunktet stiller svakt i 

arbeidsmarkedet. Regjeringen er opptatt av å opprettholde FoU-aktiviteten i bedriftene, og 

foreslår blant annet 610 mill. kroner til en rekke tiltak innen forskning, innovasjon og 

teknologi-utvikling. Dette inkluderer forskning på lavutslippssamfunnet og annen klima- og 

miljøforskning, energiforskning og økt bevilgning til de regionale forskningsfondene. I tillegg 

omfatter bevilgningen midler til teknisk-industrielle og marine primærnæringsinstitutter, for å 

opprettholde forskningsvirksomhet og unngå at teknologiutvikling og kompetanseheving i 

næringslivet bremser opp. 

 

I tillegg til tidligere bevilgning for 2020 stiller Klima- og miljødepartementet følgende beløp til 

rådighet for Norges forskningsråd: 145 mill. kroner. I tabellen under er tildelingen fordelt. 

 

Kap./post Kapittel- og postnavn Tildeling 

(1000 kr) 

1410.50 Basisbevilgninger til miljøinstituttene 30 000 

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 LYSAKER 
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Side 2 
 

1410.51 Forskningsprogrammer m.m. 

Fordelt på: 

- ”Forskning innen sirkulær økonomi"               40 000   

- ”Forskning på lavutslippsløsninger”                75 000 

115 000 

 Totalt 145 000 

 
 
Bevilgningen overføres snarest mulig med 145 000 000 kroner til konto nummer 8276 01 
00168.  

 

Basisbevilgninger til miljøinstituttene (kap. 1410.50) 

Grunnbevilgningen til miljøforskningsinstituttene økes med 30 mill. kroner. Midlene skal 

avhjelpe den økonomiske situasjonen for instituttene som følge av bortfall av 

oppdragsinntekter fra næringslivet under virusutbruddet. Tilskuddet skal bidra til at drift og 

planlagte aktiviteter kan opprettholdes. 

 

Forskningsprogrammer (kap. 1410.51) 

Forskning innen sirkulær økonomi 

Bevilgningen til forskningsaktiviteten på sirkulær økonomi økes med 40 mill. kroner. Midlene 

skal øke kunnskapen om ressurseffektiv avfallshåndtering, herunder reduksjon av farlig 

avfall, og miljøgiftfrie sekundære råvarer. Det skal legges vekt på teknologiutvikling og 

samarbeid med næringsaktører. 

 

Forskning på lavutslippsløsninger 

Bevilgning til forskning på løsninger som kan bidra til utviklingen av et lavutslippssamfunn 

økes med 75 mill. kroner. Midlene skal innrettes mot anvendt forskning, være tverrfaglig og 

fremme utvikling og innovasjon av nye systemer og løsninger. Løsningene skal bidra til 

utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor i Norge, bidra til utvikling av teknologi og 

løsninger knyttet til omstilling til lavutslipp i alle sektorer og stimulere til næringsutvikling. 

Tiltaket skal styrke satsingen "Lavutslipp 2030" med 75 mill. kroner i henhold til føringene gitt 

i vårt tildelingsbrev for 2020. Innovasjonsprosjekter i næringslivet skal prioriteres, og inntil 20 

pst. av midlene skal brukes til å øke støtteintensiteten i prosjektene, i tråd med ESA-

rammeverket. Det innebærer at bedriftene kan få dekket en større andel av 

prosjektkostnadene, herunder personalkostnader for prosjektmedarbeidere. 

 

Rapportering 

Rapport om bruken av midlene følger de retningslinjene som er beskrevet i tildelingsbrevet for 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torstein Lindstad  (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Viggo Lindahl 

seniorrådgiver 
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