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Statsbudsjettet 2016 - tildeling til Norges forskningsråd 

1. Innledning

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. 

Dette brevet beskriver mål, forutsetninger og krav til rapportering knyttet til 

Kulturdepartementets tildeling til Norges forskningsråd i 2016.  

Tildelingsbrevet utfyller mål og føringer i Prop. 1 S (2015-2016) for 

Kulturdepartementet, og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2016. 

2.Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådets virksomhet som gjelder fra 

budsjettåret 2015. Målene er felles for alle departementene som tildeler midler til 

Norges forskningsråd:  

1. økt vitenskapelig kvalitet

2. økt verdiskaping i næringslivet

3. møte store samfunnsutfordringer

4. et velfungerende forskningssystem

5. god rådgiving

https://www.regjeringen.no/contentassets/6a23efb9bb1b4a92808e197ba00c060f/no/pdfs/prp201520160001kuddddpdfs.pdf


Side 2 

For ytterligere omtale av regjeringens mål for Forskningsrådet samt regjeringens 

overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer, viser vi til kap. 2 og 3 i 

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2016. 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer 

Kulturdepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd skal legge til rette for 

kultur- og medieforskning av høy vitenskapelig kvalitet og en styrking av 

forsknigsmiljøene på dette området. Dette gjelder både forskning som grunnlag for en 

kunnskapsbasert kultur- og mediepolitikk, men også forskning som bidrar til å styrke 

og utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store 

utfordringer. Forskningsrådets mål 1 om økt vitenskapelig kvalitet, samt mål 3 om å 

møte store samfunnsutfordringer og mål 4 om et velfungerende forskningssystem, er 

spesielt relevant for departementets tildeling til Forskningsrådet for 2016.  

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2016

For 2016 stiller Kulturdepartementet følgende beløp til rådighet for Norges 

forskningsråd:  

Kapittel og post Tildeling 

Kap. 320 Allmenne kulturformål, post 52 Norges 

forskningsråd 

12 894 000 kroner 

Kap. 335 Mediestøtte, post 73 Medieforskning og 

etterutdanning 

8 500 000 kroner 

Beløpene vil bli utbetalt til kontonummer 8276.01.00168 ultimo januar. 

Av bevilgningen under kap. 320, post 52 skal 5 526 000 kroner gå til 

forskningsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL). 

Bevilgningen under kap. 335, post 73 samt 7 368 000 kroner av bevilgningen på kap. 

320, post 52 skal gå til det handlingsrettede forskningsprogrammet om kultur og 

mediesektoren (KULMEDIA). Formålet og føringene for arbeidet med programmet er 

beskrevet i departementets oppdragsbrev til Forskningsrådet datert 25. mars 2014. 

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

Behov for vesentlige omdisponeringer bør også tas opp med departementet.  

4.Oppdrag fra Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har ingen oppdrag til Forskningsrådet i 2016 ut over det som er 

beskrevet i dette brevet.  
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5. Krav til rapportering

Det skal rapporteres på bruken av midler fra Kulturdepartementet i samsvar med 

Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav for 2016 som utarbeides i fellesskap med 

departementene, jf. også kap. 4 i KDs tildelingsbrev. Dette gjelder både rapport på 

samlet måloppnåelse og departementsvise rapporter. 

Fristen for å levere årsrapport er 15. mars 2017. 

6. Styringsmøte

Kulturdepartementet vil invitere Norges forskningsråd til styringsmøte i mai 2016.

Tema for møtet vil blant annet være årsrapport for 2015, vedtatt budsjett for 2016 og

Forskningsrådets budsjettforslag for 2017.

Med hilsen 

Øystein Vidar Strand (e.f.) 

kst. ekspedisjonssjef 

Bernt Martin Schjerven 

kst. avdelingsdirektør 
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