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Statsbudsjettet 2016 - Tildeling til Norges forskningsråd

INNIEDNING

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjettforslag for
2016 (Prop. 1 S (2015-2016)) og vedtak til Innst. 14 S (2015-2016). Tildelingsbrevet angir
nærmere budsjettmessige føringer og føringer for virkemiddelbruken i 2016.

Vi viser også til Kunnskapsdepartementets (KD) etatsstyringsbrev for 2016.

MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMÅSJON FOR
NORGES FORSKNINGSRÅD

Regjeringen har fastsatt fem mål for Norges forskningsråd:

Økt vitenskapelig kvalitet
Økt verdiskaping i næringslivet
Møte store samfunnsutfordringer
Et velfungerende forskningssystem
God rådgivning

Det vises til punkt 2 og 3 i tildelingsbrev fra KD som etatsstyrende departement for nærmere
omtale av regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og av Forskingsrådets mål.
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2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra BLD

For BLD er målet om å møte store samfunnsutfordringer (mål 3) særlig relevant. I tillegg er vi
opptatt av mål 1 om økt vitenskapelig kvalitet.

BLD ber Forskningsrådet bidra til at resultatene fra programmene som vi finansierer i
Forskningsrådet, blir formidlet og tatt i bruk.

Forskning skal gi kunnskap som er relevant for departementets ansvarsområder som er
familie, ikke-diskriminering, bam og ungdom, barnevernet og forbrukerområdet. Forskningen
skal bidra til å utvikle og gjennomføre politikken på disse områdene.

Det overordnede målet for departementets bevilgninger til Forskningsrådet er å styrke
forskningen:

Om familiens stilling i samfunnet
For å utvikle politikken på ikke-diskrimineringsområdet slik at alle skal ha like
muligheter og frihet til å treffe egne valg.
For å sikre gode og trygge oppvekst- og levekår for barn og ungdom
For å gi utsatte barn og ungdom i barnevernet omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter og hjelpe foreldre til å være gode og trygge foreldre

Når BLDs langsiktige forskningsstrategi foreligger, vil den bli oversendt Forskningsrådet.

2.2 Styringsinformasjon

Vi viser til KDs etatsstyringsbrev punkt 3 som omtaler styringsinformasjon for målene for
Forskningsrådet.

3. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER FOR 2016

Tilskuddet fordeles med 3 180 000 kroner over kap. 846 post 50 og med 12 382 000 kroner
over kapittel 854 post 50. Tildelte midler for 2016 vil bli utbetalt i mars.

For 2016 er bevilgning fra kapittel 821 post 50 (Busetjing av flyktningar og tiltak for
innvandrere) tatt ut fra BLDs bevilgning. Dette som en følge av at kapitlet er overført til
Justis- og beredskapsdepartementet.
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Program Budsjett 2016
ka ittel/ ost

Velferd, arbeid og migrasjon 846.50 3 180 000
(VAM
Velferd, arbeid og migrasjon 854.50 10 019 000
(VAM
Bedre og mer effektive heIse-, 854.50 2 363 000
omsorgs- og velferdstjenester
HELSEVEL

I alt å ka . 846,50 ka . 854 50 15 562 000

Tildelingen til VAM over kapittel 846 skal dekke både familie- og likestillingsfeltet.

Tildelingen til VAM over kapittel 854 skal dekke både barnevernsområdet og den generelle
barne- og ungdomspolitikken.

Når Forskningsrådet utarbeider forslag til store satsinger 2018, ber vi om at eventuell styrking
i BLDs innsats begrunnes faglig.

Norges forskningsråd gis fullmakt til å omfordele midler som følge av for eksempel
forsinkelser i programoppstart. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas
opp med departementet. Behov for vesentlige orndisponeringer skal også tas opp med
departementet.

OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET

I neste utgave av Velferdsforskning i Norge ber BLD Forskningsrådet om å gi en særskilt
vurdering av kvaliteten i forskning som er relevant for vår sektor. Vi ber Forskningsrådet om
et forslag til hvordan departementet kan knytte seg til arbeidet.

Som en oppfølging av departementets kommende forskningsstrategi vil vi blant annet vurdere
nærmere hvordan vi kan styrke kvaliteten på forskningen som foregår utenom
programvirksomheten i Forskningsrådet. Vi vil be Forskningsrådet om bistand i den
forbindelse.

RAPPORTERING

Det skal rapporteres på bruken av midler fra BLD i tråd med KDs rapporteringskrav for 2016
som er utarbeidet i fellesskap med departementene som tildeler midler til Forskningsrådet.
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6. PLANLAGTE STYRINGSMØTER

Det planlegges et styringsmøte etter at BLD har mottatt Forskningsrådets årsrapport for 2015.

Med hilsen

eg ygård
ekspedisjonssjef

Eli Telllaug (e.
departementsråd

Kopi til:
Kunnskapsdepartementet
Riksrevisjonen
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