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Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd  

   

1. INNLEDNING  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrev 

styringssignaler og tildeler midler til Norges forskningsråd (Forskningsrådet) for 2017. Det 

vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og tilhørende vedtak i Innst. 16 S (2016–2017) av 15.12.2016. 

 

2. MÅL FOR NORGES FORSKNINGSRÅD  

Regjeringen har fastsatt følgende fem mål for Forskningsrådets virksomhet: 

 

 Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet 

 Mål 2: Økt verdiskaping i næringslivet 

 Mål 3: Møte store samfunnsutfordringer 

 Mål 4: Et velfungerende forskningssystem 

 Mål 5: God rådgivning 

 

KMDs tildelinger til Forskningsrådet skal i særlig grad bidra til måloppnåelse under mål 2 

Økt verdiskaping i næringslivet og mål 3 Møte store samfunnsutfordringer.  

Vi viser for øvrig til tildelingsbrev til Forskningsrådet fra KD som etatsstyrende departement 

for nærmere omtale av målene, strategiske områder og styringsinformasjon.  
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Side 2 

 

2.1  Sektorpolitiske prioriteringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

For KMD er forskning og kunnskapsutvikling et virkemiddel som skal bidra til regjeringens 

mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi vil i 2017 spesielt prioritere tiltak 

som kan bidra til: 

o Levende lokaldemokrati og forbedret kommunestruktur 

o Omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer  

o Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor  

o Et sterkere sosialt sikkerhetsnett  

 

KMD vil vektlegge disse områdene i styringsdialogen med Forskningsrådet. 

 

Det er satt nye mål for distrikts- og regionalpolitikken fra 2017, jfr nærmere omtale i Prop 1. 

S under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. De nye målene legger vekt på å 

gjøre omstilling for bedrifter lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, 

næringsmiljø og lokalsamfunn på lang sikt. Det innebærer en prioritering av bedrifts- og 

næringsrettede tiltak. De nasjonale virkemiddelaktørene har en sentral rolle i arbeidet med å 

realisere disse målene. 

 

2.2 Styringsinformasjon 

Vi viser til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer punkt 3 som omtaler styringsinformasjon for 

målene som er felles for alle departementene. Krav til rapporteringen er nærmere omtalt i 

punkt 4 i KDs tildelingsbrev som etatsstyrer.  

 

Vi viser for øvrig til punkt 5 om rapportering i dette tildelingsbrevet. 

 

3. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER FOR 2017   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller i 2017 totalt 146,619 mill. kroner til 

disposisjon til Forskningsrådet.  

3.1 Forskningsprogrammer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller totalt 66,619 mill. kroner til disposisjon 

til ulike forskningsprogrammer over kap. 500, post 50. 

 

Midlene som tildeles Forskningsrådet over kap. 500, post 50 Forskningsprogrammer skal i 

hovedsak ivareta det brede sektoransvaret for forskning, med særlig vekt på anvendt 

forskning. Midlene skal bidra til langsiktig kompetanse- og kunnskapsoppbygging innenfor 

departementets ansvarsområder. Det vises til omtale av samfunnsutfordringer innenfor KMDs 

sektor i Prop. 1 S (2016-2017) for KMD. Samfunnsutfordringer på KMDs ansvarsområder er 

for øvrig beskrevet i KMDs forsknings- og utviklingsstrategi (2015-2020).   
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Tabell 1 - Fordeling av midler på forskningsprogrammer 

                                                                                                                             

Program Budsjett [tall i tusen] 

DEMOS 33 553 

IKTPLUSS 10 000 

VAM 7500 

MILJØFORSK 6000 

JPI Urbant Europa 2 866 

SAMISK 3 850 

SAMKUL 2 850 

SUM 66 619 

 

 

Innenfor tildelingen til DEMOS er  2,0 mill. kroner i 2017 øremerket til en satsing på 

regionaløkonomiske modeller i DEMOS-programmet. Se nærmere omtale under pkt 4. 

 

KMD tildeler 1,3 mill. kroner til forskning på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte 

fordommer i skolen, med vekt på rekruttering. I tillegg tildeler KD 4 mill. kroner til 

prosjektet, jf. KDs tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2017. Midlene inngår som et tiltak i 

regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, 

gjelder tildelingen fram til og med 2021. Videreføring vil bli vurdert mot slutten av denne 

tidsperioden.  

 

3.2 Omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer 

Departementet stiller 80,0 mill. kroner til disposisjon for Forskningsrådet over kap. 553, post 

74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer. Innsatsen til Forskningsrådet skal 

finansiere Forskningsrådets Regionsatsing. (FORREGION.) Det stilles ikke krav til 

medfinansiering fra fylkeskommunene. Det vises for øvrig til retningslinjene for bevilgningen 

(vedlegg 1). 

Forskningsrådets Regionsatsing skal gi økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet 

gjennom økt samhandling regionalt mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale 

myndigheter. Målgruppen er bedrifter og næringsmiljøer med liten eller ingen erfaring fra 

samarbeid med forskningsmiljøer. Innsatsen skal understøtte regionenes strategier for FoU o.l. 

Forskningsrådet skal samarbeide med fylkeskommunene og andre aktører, inkludert 

Innovasjon Norge og Siva, for å bidra til en god regional utvikling. Et konstruktivt samarbeid 

vil bidra til at en på en bedre måte kan oppnå de regional- og distriktspolitiske målene. 

Departementet legger vekt på at prosjektene skal vurderes etter kvalitet. Innenfor disse 

rammene er målet at minst 40 pst. av de direkte bedriftsrettede virkemidlene skal nå fram til 

kvinner. Departementet ber Forskningsrådet fortsette å prioritere kvinner og bidra til flere 

kvinnelige entreprenører, i tillegg til å få flere kvinner inn i ledelse og styrer. 
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3.3 Utbetaling av midler  

Midlene utbetales i to like deler i januar og august. 

 

4. OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET 

KMD ber Forskningsrådet foreta en spesialutlysning på arbeidet med regionaløkonomiske 

modeller innenfor DEMOS-programmet. Det skal kun gis midler til ett prosjekt. 

 

Prosjektet er en oppfølging av den snart avsluttede strategiske instituttsatsningen på 

regionaløkonomiske modeller og bostedsvalgforskning. Satsningen på forskning på 

bostedsvalg videreføres ikke innenfor dette prosjektet.  

 

Målet med satsingen 

Satsingen har følgende mål: 

1. videreutvikle eksisterende regionaløkonomiske modell(er) 

2. styrke forskning og forskningsmiljøer på regionaløkonomisk modellering 

3. gjøre årlige framskrivninger av økonomien på regionalt nivå  

4. formidle forskning fra satsningen for å øke bruken og relevansen av 

regionaløkonomiske modeller i offentlig planlegging 

 

Vi ønsker å samarbeide med Forskningsrådet om utlysningsteksten, herunder faglig 

innretning, dialog med oppdragsgiver og brukere, målgrupper og formidling.  

 

Økonomisk ramme og varighet 

Prosjektets økonomiske ramme er på 2 mill. kroner per år, med forbehold om 

Stortingets bevilgninger. Prosjektet vil ha en varighet på ti år fra 1. juli 2017. Det totale 

økonomiske omfanget er på 20 mill. kroner. Begrunnelsen for en så vidt lang tidshorisont, er 

at det er tidkrevende å utvikle og teste modeller av høy vitenskapelig kvalitet. 

 

5. KRAV TIL RAPPORTERING 

De sektorpolitiske prioriteringene er utypet i punkt 2.1 i dette tildelingsbrevet. Det skal 

rapporteres på bruken av midler fra KMD i tråd med struktur og forventninger til innhold i 

vedlegg til årsrapport (departementsvise rapporter). Rapporteringskrav for 2017 framgår av 

KDs tildelingsbrev med rapporteringskalender. Der finnes oversikt over tidsfrister for 

Forskningsrådets leveranser av årsrapport, halvårsrapportering, budsjettforslag etc. Vi 

forutsetter at Forskningsrådet utarbeider en årsrapport også for det enkelte forskningsprogram. 

 

I tillegg ber KMD om rapportering for bevilgningen over kap. 553, post 74 Nasjonale tiltak 

for klynger og innovasjonsmiljø. Rapporteringen skal synliggjøre gjennomføringskostnader 

knyttet til de ulike programmene. Det vises til vedlegg 2 "Krav og veileder til 

aktivitetsrapportering for kap. 553, post 74" for en oversikt over hvilke indikatorer KMD ber 

om rapportering på. Rapporteringen for 2017 av midler over 74-posten skal oversendes 

departementet innen 15. mars 2018. 
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6. PLANLAGTE STYRINGSMØTER 

Departementet legger opp til å avholde to styringsmøter i 2017, ett om våren og ett om høsten. 

Vårmøtet er konsentrert om Forskingsrådets måloppnåelse, med utgangspunkt i 

rapporteringen fra Forskingsrådet til KMD i årsrapport 2016. Høstmøtet vil hovedsakelig 

være konsentrert om forslag til budsjett og utkast til tildelingsbrev for 2018. Departementet 

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

opp til adskilte møter for kapittel  500 post 50 forskningsprogrammer og kap. 553, post 74 

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer. 

 

Med hilsen 

 

 

Gunnar Andrésen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

                       Irene Ekeli 

                       Seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel for kap. 550, post 70 

og 73 og kap. 553, post 74 og 76 

Vedlegg  2 Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap 553 post 74 
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 Vedlegg 2 Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 74  
(Sist revidert desember 2016) 

 

 

 1. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen  

 Prosjektnavn: Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter. (Eks. 

FORREGION+fylke).  

 Type midler: Her registreres det om det er et program (eks. FORREGION) eller andre 

typer prosjekter, tiltak eller tjenester (eks. analyser, utredninger mv.)  

 Kategorier: Prosjektene kategoriseres etter kategorier (se veileder).  

 Målgrupper: Kvinneandeler rapporteres etter Forskningsrådets egne indikatorer og 

redegjøres for i årsrapporten. I denne rapporteringen skal det rapporteres på om 

prosjektet er kvinnerettet, se definisjon under.  

 Geografi: Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst 

effekt. Jo mer stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  

 Administrasjons- og gjennomføringskostnader: Kostnader knyttet til forvaltningen av 

midlene per program.  

 

 

 2. Veileder til rapporteringskategoriene 

1230 – Forskningsbasert innovasjon  

Forskningsbasert innovasjon består av aktiviteter som skal 

- styrke forskningstilbudet for næringslivet 

- mobilisere næringslivet til mer forskningsbasert innovasjon  

- øke mobiliteten mellom forskning og næringsliv  

- styrke kunnskapsgrunnlaget for forskningsbasert innovasjon 

- styrke det regionale samarbeidet mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale 

myndigheter.  

 

FORREGION er Forskningsrådets satsing på forskningsbasert innovasjon. 

2110 – Utvikling av relevante kurs/utdanningstilbud for det regionale næringslivet  
Kategorien omfatter tiltak for å utvikle tilbud som dekker kompetansebehovet i næringslivet. Dette 

gjelder  

- desentralisert utdanning, herunder nettbaserte undervisningstilbud 

- utvikling av undervisningsopplegg og opplæringsplaner for nye studietilbud og for 

tilbud av etter- og videreutdanning  

annet skole-/næringslivssamarbeid 

Nærmere definisjon av kvinnerettet tiltak:  

For flerbedrifts-, nettverks- og klyngeprosjekter skal dette defineres som kvinnerettet dersom 

prosjektet bidrar til å fremme kvinners deltakelse i næringslivet. 0 = nei, 1 = ja. Ellers vises det 

til Forskningsrådets egne indikatorer for å måle kjønnsbalanse. 
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