
Fra: Meldgaard, Hanne <hanne.meldgaard@mfa.no> 
Sendt: 22. februar 2016 09:23 
Kopi: Postmottak KD 
Emne: Tildelingsbrev til Forskingsrådet 2016 

 

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 Lysaker 

         

- 

 
Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

      14/8259 - 42  22.02.2016 

   

   

 

Statsbudsjettet 2016 – Tildelingsbrev fra Utenriksdepartementet 

1 Innledning 

Vi viser til Prop. 1 S (2015-2016) og budsjett for 2016 som Stortinget behandlet og 

vedtok 18.12.2015.  

 

Utenriksdepartementet stiller i dette tildelingsbrevet 111 965 mill. kroner til rådighet 

for Norges forskningsråd for 2016.  

 

Vi viser i tillegg til tildelingsbrevet som Kunnskapsdepartementet (KD) sender som 

etatsstyrende departement.  

 

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd 

Regjeringen har vedtatt følgende mål for Norges forskningsråds virksomhet:  

 

1. Økt vitenskapelig kvalitet 

2. Økt verdiskaping i næringslivet 

3. Møte store samfunnsutfordringer 

4. Et velfungerende forskningssystem 

5. God rådgivning. 

 

Det vises til punkt 2 og 3 i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet som 

etatsstyrende departement for nærmere omtale av Regjeringens overordnede 

forskningspolitiske mål og av Forskningsrådets mål.  

 



Sektorpolitiske prioriteringer fra Utenriksdepartementet 

Utenriksdepartementets tildelinger til forskningsrådet skal i særlig grad bidra til 

måloppnåelse under Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet og Mål 3 Møte store 

samfunnsutfordringer.  

 

Utenriksdepartementet har et sektoransvar for utviklingsforskning og investerer også i 

forskning av utenrikspolitisk relevans. Investeringene skal styrke forskningen som 

bidrar til innsikt i globale utfordringer og gir bærekraftige løsninger i utviklingsland, 

hvilket inkluderer samfunnssektorer som næringsliv, politikk, levekår, teknologi, 

demografi, miljø etc. Departementets investeringer i forskning skal bidra til en offentlig 

sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet innenfor sine sektorer.  

Styringsinformasjon 

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

som er felles for alle departementene.  

 

3 Budsjettildelinger og fullmakter for 2016   

For 2016 stiller departementet følgende beløp til rådighet for Norges forskningsråd:  

Aktivitet, periode, referanser Budsjett  

kap.pos

t 

Flerårig 

ramme1 

Tildeling 

2016 

Forsknings- og kompetansesenter for 

petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis, 

2013-2018 (PETROSENTER) (UD-ref. NOR-

13/0019) 

 

118.70 25 000 0

00 

 

5 000 000 

 

Program for Russland og Nordområda/Arktis 

(NORRUSS), jf.  

pkt. 3.2.2  

 Asias rolle i nordområdene, 2011-2016 

(UD-ref. QZA-11/0723) 

 Russland og nordområdene, 2011-2016 

(UD-ref. QZA-11/1046) 

 Russlandsforskning, 2012-2016 (UD-ref. 

RUS-11/0035)  

 
 Ny produksjonsteknologi 

(innovasjonsprosjekt), 2015-2018 (UD-ref. 

RER-15/0012) 
 Russisk politikk for de arktiske områdene 

2015-2018 (UD-ref. RER-15/0013) 

 

 

 

118.70 

 

118.70 

 

118.70 

 

118.70  

 

118.70 

 

 

 

15 000 00

0 

 

45 000 

000 

   

45 000 0

00 

 

10 000 00

0 

 

10 000 00

0 

 

 

 

1 750 000  

 

1 000 000 

 

 9 

000 0

00 

 

2 500 

000 

 

2 500 
000            

DEMO 2000, program for utvikling av 

energieffektiv og miljøvennlig teknologi på norsk 

sokkel 2015-2017 (UD-ref. NOR 15/0055) 

 

 

118.70 

 

45 000 00

0 

 

15 000 000 

                                                
1 Med forbehold om Stortingets bevilgning. 



Gjennomføring av intensjonsavtale (MoU) mellom 

Norge og Storbritannia av 30.11.2011 POLARPROG 

(UD-ref. RER-12/0066), jf. pkt. 3.2.4: 

 Prosjekt om krill og økosystem i 

Sørishavet, 2013-2016 

   

      

         

118.70 

 

12 000 00

0 

 

1 800 000 

           

Program for samfunnsvitenskapelig forskning 

knyttet til petroleumssektoren (PETROSAM 2), 

2013-2018 (UD-ref. NOR-13/0111) 

 

118.70 15 000 

000 

2 500 000           

 

Oppfølging av HAV 21, 2013-2016 (UD-ref. NOR-

13/0110) 

 

118.70 30 000 

000 

4 000 000 

 

Europa i endring, 2013-2017 (UD-ref. NOR-13/0018) 

 

100.71 25 860 00

0 

 

5 715 000 

 

Forskning om humanitær politikk, 2011-2015 (UD-

ref. QZA-11/0700) Restbeløp. 

163.71 40 000 00

0 

1 200 000 

India-programmet, 2010-2019 (UD-ref. IND-

10/0027) 

165.70 200 000 

000 

20 000 000 

Kina-programmet, 2009-2017 (UD-ref. CHN-09/020)  165.70 180 000 

000 

20 000 000 

    

Latin-Amerika-programmet, 2009-2017 (UD-ref. 

GLO-09/348) 

165.70 165 000 

000 

20 000 000 

Total   111 965 000 

 

Midlene utbetales i to terminer, tentativt i mai og september. Forskningsrådet gis 

fullmakt til å omfordele midler som følge av for eksempel forsinkelser i 

programoppstart. Dersom Forskningsrådet ønsker å foreta vesentlige endringer i 

forhold til spesifiseringene i tildelingsbrevet, må dette tas opp med departementet på 

forhånd.  

 

Budsjettmessige føringer og aktivitetskrav 

Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene 

og Arktis (PETROSENTER) 

Det er opprettet et senter for forskning om utfordringene for petroleumsvirksomhet i 

arktiske strøk. Formålet er å bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er 

relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. 

 

Norges forskningsråd skal evaluere senteret i 2017. Evalueringen vil danne grunnlag 

for vurdering om Utenriksdepartementets tildeling skal videreføres for ytterligere tre 

år.  



1. Asias rolle i Nordområdene 

Aktiviteten er knyttet til forskningsprogrammet NORRUSS og strekker seg fram til og 

med 2016. Formålet er å skaffe bedre oversikt over aktører i Asia som viser interesse 

for nordområdene. Fokus skal være på utenrikspolitiske spørsmål og samfunnsfag, men 

andre fagområder kan også være aktuelle. Mål for aktiviteten utover dette er: 

 Større kunnskap om utenrikspolitiske aspekter av Asias interesse for 

Nordområdene 

 Å styrke norske forskningsmiljøer på dette området 

 Å øke samarbeidet mellom norske- og asiatiske forskningsmiljø på dette 

området 

 Å utnytte økt forskningssamarbeid til å utvide kontakten og policy-dialogen 

mellom norske og asiatiske lands styresmakter. 

2. Russland og nordområdene 

Aktiviteten er del av forskningsprogrammet NORRUSS og strekker seg fram til og med 

2016. Målet er å utvikle langsiktig og strategisk kompetanse i Norge gjennom 

nettverksbygging med internasjonale forskningsmiljøer på nordområderelevante 

problemstillinger som ikke i tilstrekkelig grad blir dekket av annen forskning, og som 

er relevante for norske interesser. 

3. Russlandsforskning  

Aktiviteten er del av forskningsprogrammet NORRUSS og strekker seg fram til og med 

2016. Formålet er å utvikle langsiktig og strategisk kompetanse i Norge innenfor 

humanistisk og samfunnsvitenskapelig russlandsforskning. Aktiviteten skal: 

 Gi kunnskap om den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i dagens 

Russland 

 Gi kunnskap om hvordan politiske, økonomiske og sosiale faktorer påvirker 

russisk politikk og russiske styresmakter 

 Omfatte hele Russland. 

4. Ny produksjonsteknologi (innovasjonsprosjekt)  

Formålet med aktiviteten er å utvikle ny teknologi og øke markedsmuligheter i sektorer 

som i tiden framover vil stå sentralt i den økonomiske utviklingen i nord. Utvalgte 

sektorer er maritim teknologi, industriproduksjon, arktisk teknologi, 

energiøkonomisering og fornybar energi, reiseliv, mineraler, og infrastruktur. 

Ordningen skal rettes mot grensekryssende samarbeid med bedrifter og 

organisasjoner i våre naboland i nord: Finland, Russland og Sverige. 

5. Russisk politikk for de arktiske områdene (forskningsprosjekt)  

Formålet med aktiviteten er å støtte forskning om russisk sikkerhetspolitikk i Arktis, og 

om Russlands økonomiske planer og aktivitet i Arktis. Kunnskap om Russland som 



arktisk aktør er særdeles viktig, spesielt i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa. 

Prioritet skal gis prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere som kan bidra med 

nye innfallsvinkler til temaene.  

 

DEMO 2000 - Program for utvikling av energieffektiv og miljøvennlig teknologi 

på norsk sokkel 

Aktiviteten har som formål å kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å 

redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelse på norsk sokkel. Støtten skal 

gå til en utlysning som skal rettes mot prosjekter hvor formålet er utvikling av teknologi 

egnet for nordlige farvann og områder, spesielt teknologi som bidrar til mer 

energieffektiv og miljøvennlig teknologi, som er viktig for utvikling av felt i 

nordområdene. 

Gjennomføring av intensjonsavtale (MoU) mellom Norge og Storbritannia - 

Prosjekt om krill og økosystem i Sørishavet (POLARPROG)  

Mål for prosjektet er:  

 Å ivareta Norges rolle som polarnasjon 

 Å styrke norsk-britisk forskningssamarbeid  

 Årlig overvåkning av krillens utbredelse og volum («annual monitoring of 

krill distribution and abundance») 

 Langsiktig observasjon av krillvolum og ytre miljø («sustained long-term 

observation of krill abundance and physical environment”) 

 Å skaffe kunnskap om predatorenes betydning for utbredelse av krill og 

krillfiske («predator foraging footprints in relation to krill and fishery 

distribution») 

 Å skaffe kunnskap om samspillet mellom krill og predator («krill-predator 

interaction») 

 Rekruttering av yngre forskere. 

Samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleumssektoren 

(PETROSAM2)  

PETROSAM2 følger opp flere av satsingsområdene for tilskuddsordningen Barents 

2020 (nå Arktis 2030), inkludert målsetningen om å medvirke til å opprette arenaer for 

samarbeid mellom norske og utenlandske kompetansemiljø på nordområderelevante 

fagfelt, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Prosjekter som får støtte, skal være 

nordområderelevante, og tildelingen skal fungere som såkornsmidler. Departementet 

ber om å bli holdt orientert om prosjektene som får midler fra Arktis 2030, og ønsker 

samarbeid om profilering av resultatene fra prosjektene.  

 



Oppfølging av HAV 21 

Prosjekter som får støtte, skal være nordområderelevante, og tildelingen skal fungere 

som såkornsmidler. Det er derfor særlig interessant å støtte prosjekter som utlyser 

midler eller innsats fra andre og/eller åpner nytt samarbeid mellom norske og 

utenlandske aktører. 

 

Utenriksdepartementet ber om å bli holdt orientert om prosjekter som får midler fra 

Arktis 2030, og ønsker å samarbeide om profilering av resultatene fra prosjektene.  

Europa i endring 2013-2017 

Utenriksdepartementet ønsker med sin støtte til Forskningsrådets program Europa i 

endring å fremme europarelatert forskning av høy kvalitet som gir ny innsikt og styrker 

kunnskapsgrunnlaget for politisk handling. Kriteriene for tildelingen er nærmere 

presisert i utlysningstekstene fra 2012 og 2013, som baserer seg på dokumentet «Faglig 

og tematisk grunnlag».  

 

Forskning om humanitær politikk 

Aktiviteten inngår under rammeprogrammet Norglobal som «forskning om humanitær 

politikk» (Research on Humanitarian Policy – Humpol). Formålet er å utvikle ny 

kunnskap, heve kompetansen i norske forskningsmiljøer og gjennom dette påvirke den 

internasjonale humanitærpolitiske arbeidet. En avtalefestet evaluering av programmet 

sluttføres i første kvartal 2016. 

India-programmet  

India-programmet (Indnor) er en del av rammeprogrammet Norglobal. Programmet ble 

evaluert i 2015, og resultatet vil foreligge i 2016. Resultatet vil bestemme eventuell 

videreføring etter 2016.  

Hovedformålet er å fremme norsk forskning om India samt forskningssamarbeid 

mellom Norge og India i tråd med India-strategien fra 2009. Dette betyr satsing på 

forskning og forskningssamarbeid om klima-, miljø- og energispørsmål, om 

økonomiske spørsmål såvel som om generelle samfunnsspørsmål. Indnor skal også 

medvirke til sterkere kunnskapsbasering av samarbeidet med India. 

Kina-programmet  

Kina-programmet (Chinor) bygger på en avtale mellom Norad og Forskningsrådet fra 

2008 og er en del av rammeprogrammet Norglobal. Utenriksdepartementet overtar fra 

2015 ansvaret for denne aktiviteten fra Norad. Programmet er planlagt å strekke seg 

fram til og med 2017. Programmet skal styrke forskning og gi økt kunnskap om Kina i 

Norge om utvikling og fattigdomsreduksjon. Prioriterte temaer er klima, miljø, 

klimateknologi og velferd. Søknader skal utvikles i fellesskap mellom norske forskere 

og samarbeidspartnere i Kina. 



Latin-Amerika-programmet 

Formålet er å heve kompetansen om Latin-Amerika i Norge gjennom å styrke 

samarbeidet mellom norske og latinamerikanske forskningsmiljøer. Programmet skal 

også medvirke til gjennomføring av Regjeringens Brasil-strategi fra 2011. Programmet 

skal støtte forskningsprosjekter relatert til latinamerikanske land og temaer, støtte opp 

om Latin-Amerika-forskningsnettverket NorLARNet, formidle forskningsresultater til 

offentligheten, ha overordnet oppmerksomhet om utvikling og fattigdomsreduksjon, og 

legge til rette for økt samarbeid mellom forskere i nord og latinamerikanske fagmiljøer, 

herunder også i Brasil. 

 

4 Oppdrag fra departementet 

Utenriksdepartementet vil komme tilbake med oppdrag i 2016 knyttet til 

departementets sektoransvar dersom budsjettsituasjonen tillater det.  

 

5 Krav til rapportering 

Det skal rapporteres om bruken av tildelinger fra UD i tråd med KDs rapporteringskrav 

for 2016, som utarbeides i fellesskap med departementene. Vi viser her til det pågående 

arbeidet med å se på rapporteringen fra NFR som alle departementene vil bli involvert i. 

 

6 Planlagte styringsmøter 

Departementet vil avholde et styringsmøte våren 2016 med utgangspunkt i årsrapport 

2015, Forskningsrådets vedtatte budsjett 2016, samt Forskningsrådets budsjettforslag 

for 2017. Det vil videre bli avholdt et styringsmøte på høsten. Departementet vil komme 

tilbake til dagsorden og dato for møtene på et senere tidspunkt.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Christian Syse                                                                              

assist. utenriksråd 

Hanne Meldgaard 

avdelingsdirektør 
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