
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling 
Administrasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Anny Skarstein 
22 24 49 12 

Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 

 
1. Innledning  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrev styringssignaler 
og tildeler midler til Norges forskningsråd (Forskningsrådet) for 2018. Vi viser til Stortingets 
budsjettvedtak nr. 339 av 18.desember 2017. KMD viser også til tildelingsbrev til 
Forskningsrådet fra Kunnskapsdepartementet (KD) som etatsstyrende departement..  

 
2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon 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.  
 
2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra KMD  
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 2018 videreføre følgende mål: 

• Levende lokaldemokrati og forbedret kommunestruktur 
• Omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer 
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• Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor 
• Et sterkere sosialt sikkerhetsnett 

KMD vil vektlegge disse områdene i styringsdialogen med Forskningsrådet. 
 
Målene for distrikts- og regionalpolitikken er omtalt i Prop 1. S (2017–2018) for KMD under 
programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Disse 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 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.  
 
Vi viser for øvrig til punkt 5 om rapportering i dette tildelingsbrevet. 
 
3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2018  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller i 2017 totalt 135,274 mill. kroner til 
disposisjon til Forskningsrådet. 
 
3.1. Forskningsprogrammer 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller totalt 57,374 mill. kroner til disposisjon til 
ulike forskningsprogrammer over kap. 500, post 50 Forskningsprogrammer. 
 
Midlene som tildeles Forskningsrådet over kap. 500, post 50 skal i hovedsak ivareta det 
brede sektoransvaret for forskning, med særlig vekt på anvendt forskning. Midlene skal bidra 
til langsiktig kompetanse- og kunnskapsoppbygging innenfor KMDs ansvarsområder. Det 
vises til omtale av samfunnsutfordringer innenfor KMDs sektor i Prop. 1 S (2017–2018) for 
KMD. Samfunnsutfordringer på KMDs ansvarsområder er for øvrig beskrevet i KMDs 
forsknings- og utviklingsstrategi (2015–2020).   
 
Tabell 1 - Fordeling av midler på forskningsprogrammer 
                                                                                                                             
Program Budsjett [tall i tusen] 
DEMOS 32 790 
IKTPLUSS 9 540 
VAM 7 205 
JPI Urbant Europa 1 695 
SAMISK 3 334 
SAMKUL 2 810 
SUM 57 374 
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Innenfor tildelingen til DEMOS er  2,0 mill. kroner i 2018 øremerket til en videreføring av 
satsingen på regionaløkonomiske modeller i DEMOS-programmet og 3,6 mill. kroner i 2018 
øremerket til videreføring av oppdrag om evaleuring av kommune- og reigionreformen.   
 
Midlene som er satt av til SAMKUL skal finansiere forskning som gjelder nasjonale 
minoriteter. Flere av prosjektene inngår som tiltak i regjeringens handlingsplan mot 
antisemittisme 2016–2020. Forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte 
fordommer i skolen er ett av disse prosjektene. Prosjektet finansieres også med midler over 
KDs budsjett, jf. KDs tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2018. Med forbehold om 
Stortingets budsjettvedtak, gjelder tildelingen til prosjektet fram til og med 2021. Videreføring 
vil bli vurdert mot slutten av denne tidsperioden.  
 
KMD ønsker fortsatt å bli involvert i arbeidet med å planlegge og utforme en ny 
programsatsing for velferdsforskningen, som skal avløse VAM-programmet. 
 
 
3.2. Omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer 
 
KMD stiller 77,9 mill. kroner til disposisjon for Forskningsrådet over kap. 553, post 74 
Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer. Innsatsen til Forskningsrådet skal 
finansiere forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) Det stilles ikke krav til 
medfinansiering fra fylkeskommunene. Det vises for øvrig til retningslinjene for bevilgningen 
(vedlegg 1).  
 
Som ledd i regjeringen sin nordområdestrategi, er 4 mill. kroner øremerket til mobilisering av 
bedrifter i Nord-Norge til økt bruk av FoU gjennom programmet FORREGION. 
  
KMD er opptatt av at Forskningsrådet i forvaltningen av programmet samarbeider med 
fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva om de regionale målene og strategier for 
næringsutvikling. Et konstruktivt samarbeid vil også bidra til at en på en bedre måte kan nå 
målene for regional- og distriktspolitikken. Samarbeidet skal bidra til en avklart arbeidsdeling 
mellom virkemiddelaktørene og en god regional infrastruktur for innovasjon.  
 
KMD er opptatt av å få flere kvinnelige entreprenører og flere kvinner inn i ledelse og styrer. 
Departementet har som ambisjon at minst 40% av de direkte bedriftsrettede virkemidlene 
innenfor FORREGION skal nå fram til kvinner.  
  
3.3 Disponering og utbetaling av midler 
Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med KMD.  
 
De midler som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet. 
Forskningsrådet gis fullmakt til å omfordele midler mellom programmer og virkemidler 
innenfor bevilgningen på en post, så lenge man sikrer måloppnåelse på lengre sikt. Gode 
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grunner til omdisponeringer kan være forsinkelser i programstart 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 også tas opp med KMD.  
 
Midlene utbetales i to like deler i januar og august. 
 
 
4. Felles post for virksomhetskostnader  
Virksomhetskostnadene over KDs kap. 285 post 55 Administrasjon skal dekke alle kostnader 
til drift av Forskningsrådets virksomhet, dvs. alle kostnader som ikke er FoU-midler som skal 
fordeles videre. Virksomhetskostnadene ble tidligere finansiert gjennom bevilgningen fra KD 
over kap. 285 post 55 og gjennom en andel av FoU-bevilgningene fra alle departementer 
som finansierer forskning gjennom Forskningsrådet. Fra 2018 er alle bevilgninger fra 
departementene til drift av virksomheten i Forskningsrådet samlet på kap. 285 post 55 på 
KDs budsjett.  
 
Samlingen av virksomhetskostnadene på en felles post innebærer i seg selv ingen endringer 
i tjenestene som Forskningsrådet yter overfor departementene. Finansiering av forskning, 
overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal være de oppgavene som 
fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter.  
 
KMD viser til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer for nærmere beskrivelse av hvilke tjenester 
som Forskningsrådet skal ivareta for departementene innenfor rammen av midlene på 
posten for virksomhetskostnader.  
 
 
5. Rapportering  
Departementene og Forskningsrådet har samarbeidet om å utvikle struktur og forventninger 
til innhold i årsrapporten (rapport på samlet måloppnåelse) og vedlegg til årsrapporten 
(departementsvise rapporter). Dette er nærmere omtalt i punkt 4 i KDs tildelingsbrev som 
etatsstyrer. 
 
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).  
 
I tillegg ber KMD om rapportering for bevilgningen over kap. 553, post 74 Nasjonale tiltak for 
klynger og innovasjonsmiljø. De mest sentrale kriteriene for måloppnåelse for FORREGION 
er økt antall bedrifter som samarbeider med forskningsmiljøer, styrket regional 
forskningskapasitet for næringslivets behov og at regional og nasjonal innsats for 
forskningsbasert innovasjon forsterker og utfyller hverandre. KMD vil ha en dialog med 
Forskningsrådet om videre utvikling av indikatorer og hvordan disse skal rapporteres. 
Rapporteringen for 2018 av midler over 74-posten skal oversendes KMD innen 15. mars 
2019.  
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6. Planlagte styringsmøter  
Det legges opp til adskilte møter for kapittel 500 post 50 Forskningsprogrammer og kap. 553, 
post 74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø. 
 
For kap. 500 post 50 vil det avholdes et styringsmøte våren 2018, konsentrert om 
Forskingsrådets måloppnåelse, med utgangspunkt i rapporteringen fra Forskingsrådet til 
KMD i årsrapport 2017. 
 
For kap. 553, post 74 vil det gjennomføres styringsmøte om våren om Forskningsrådets 
måloppnåelse, med utgangspunkt i rapporteringen fra Forskningsrådet til KMD i årsrapport 
2017, samt et styringsmøte om høsten, hovedsakelig konsentrert om forslag til budsjett og 
utkast til tildelingsbrev for 2019.  
 
KMD vil komme tilbake til dagsorden og tidspunkt for møtene på et senere tidspunkt.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Hanne Finstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Anny Skarstein 
seniorrådgiver 
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