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Statsbudsjettet 2015 - Tildeling til Norges forskningsråd 

 

Kap. 1  Innledning 

 

Tildelingsbrevet følger opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt forutsetninger 

og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets (BLD) årlige styringsdokument til Forskningsrådet, og er 

hovedkanalen for formidling av forventninger for 2015. 

  

Vi viser også til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev for 2015. 

 

Kap. 2 Mål for Norges forskningsråd 

 

Regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer er omtalt i KDs 

tildelingsbrev for 2015. 

 

Kap. 2.1  Sektorpolitiske prioriteringer fra BLD 

 

For BLD er målet om å møte store samfunnsutfordringer (mål 3) særlig relevant sett i lys av 

sektorpolitiske mål og prioriteringer. BLD har følgende hovedmål, jf. Prop. 1 S (2014-2015) 

for BLD: 

 

1. God og effektiv forvalting 

2. Innvandrarar og barna deira skal få bruke ressursane sine og bidra til fellesskapet 

3. Trygge rammer for familiane  

4. Eit samfunn med like moglegheiter og utan diskriminering 
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5. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom 

6. Eit godt og effektivt barnevern  

7. Ei sterk stilling for forbrukarane 

 

Vi viser til kapittel 3 Budsjettildelinger og fullmakter for 2015.  

 

På integreringsområdet har departementet følgende delmål (jf. programkategori 11.05 

Integrering): 

2.1 Rask busetjing av flyktningar til kommunane 

2.2 Rask overgang til arbeid eller utdanning for nykomne innvandrarar 

2.3 God bruk av kompetansen til innvandrarar i arbeidslivet 

2.4 Innvandrarar deltek i demokrati og samfunnsliv 

 

På familieområdet har departementet følgende delmål (jf. programkategori 11.10 Tiltak for 

familie, likestilling og ikkje-diskriminering): 

3.1 Valfridom og fleksibilitet for familiane 

3.2 Trygge familierelasjonar, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste for barna 

3.3 Effektive verkemidlar i arbeidet mot vald og seksuelle overgrep i nære relasjonar 

 

På likestilling og ikke-diskrimingeringsområdet har departementet følgende delmål (jf. 

programkategori 11.10 Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering): 

4.1 Eit meir likestilt samfunn med like rettar 

4.2 Eit godt og effektivt handhevingsapparat 

4.3 Offentlege tenester tilpassa mangfaldet i befolkninga.  

 

På barne- og ungdomsområdet har departementet følgende delmål (jf. programkategori 11.20 

Tiltak for barn og unge): 

5.1 Like moglegheiter til deltaking for alle barn og unge 

5.2 Effektive tiltak mot fattigdom blant barn og unge 

 

På barnevernsområdet har departementet følgende delmål (jf. programkategori 11.20 Tiltak 

for barn og unge):  

6.1 Eit barnevern som gir tiltak og tenester av riktig kvalitet til riktig tid 

6.2 Tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse i barnevernstenestene 

6.3 Rettstryggleik for barn, unge og familiane deira 
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Kap. 3 Budsjettildelinger og fullmakter for 2015 

 

For 2015 stiller departementet følgende beløp til rådighet for Norges forskningsråd. 

 

            (i 1000 kr.) 

Kap./post Kapittel- og postnavn Tiltak Beløp 2015 

821/50 Busetjing av flyktningar og 

tiltak for innvandrarar 

Noregs forskingsråd 

Program for velferd, 

arbeid og migrasjon  

6 791 

846/50 Forskings- og 

utgreiingsverksemd, tilskot 

mv.  

Forsking, kan nyttast under 

post 21 

Program for velferd, 

arbeid og migrasjon 

3 106 

854/50 Tiltak i barne- og 

ungdomsvernet 

Forsking og utvikling 

Program for velferd, 

arbeid og migrasjon 

9 904 

854/50 Tiltak i barne- og 

ungdomsvernet 

Forsking og utvikling 

Praksisrettet 

forskning for helse- 

og velferdstjenestene 

(Praksis Vel) 

2 325 

Sum   22 126 

 

 

Når det gjelder tildelingen på kap. 854/50 skal denne dekke både barnevernsområdet og den 

generelle barne- og ungdomspolitikken, jf. omtale til post 854/50.  

 

Når det gjelder Praksis Vel viser vi til samarbeidet med medfinansierende departementer, og 

dialogen med Forskningsrådet om midlene skal inngå i et større program. Vi vil komme 

tilbake med et eget brev om dette.  

 

Midlene til Forskningsrådet vil bli utbetalt om kort tid. 

 

3.1 Fullmakt til omfordeling 

 

De midler som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet.  

Norges forskningsråd gis fullmakt til å omfordele midler mellom programmer og virkemidler 

innenfor bevilgningen på en post, så lenge man sikrer god måloppnåelse. Gode grunner kan 

være forsinkelser i programoppstart eller dårlig søkning ved en bestemt utlysning. Ved behov 

for større omdisponeringer, skal dette tas opp med departementet.  
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Kap. 4 Oppdrag fra BLD 

 

BLD ber Forskningsrådet om å arrangere et seminar for BLD i 2015. Seminaret skal være 

relevant for BLDs hovedmålsettinger, jf. kap. 2.1. Innholdet i seminaret kan planlegges 

sammen med BLD. 

 

BLD vil invitere Forskningsrådet til et møte, for å diskutere hva Forskningsrådet kan bidra 

med utenom programvirksomheten når det gjelder høy kvalitet kombinert med høy relevans, 

jf. vårt brev av 2. desember 2014. Samtidig ønsker vi også å snakke nærmere om BLD kan 

knytte seg til kartlegging av ressurser og resultater innenfor velferdsforskning, jf. rapporten 

om velferdsforskning i Norge 2011. 

 

Kap. 5  Krav til rapportering 

 

Forskningsrådet skal som tidligere rapportere til BLD på bruken av midlene i 2015 i den 

departementsspesifikke rapporteringsdelen av årsrapporten. Rapporteringen skal vise hvordan 

Forskningsrådet har benyttet departementets bevilgninger, om virkemiddelbruken, 

begrunnelse for valg av virkemidler og utkvittering av særskilte føringer i tildelingsbrevet. 

Denne aktivitetsrapporteringen skal kombineres med kvalitative vurderinger av hvordan 

midlene er forventet å bidra til de målene som er fastsatt for Forskningsrådet. 

 

Kap. 6 Planlagte styringsmøter 

Departementet vil avholde minst ett styringsmøte i 2015. Vi vil komme tilbake med tidspunkt 

og dagsorden for møtet.  

 

Med hilsen  

 

 

Eli Telhaug (e.f.)  

departementsråd 

 Hege Nygård 

 ekspedisjonssjef 
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