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Statsbudsjettet 2015 – tildelingsbrev til Norges forskningsråd  

Innledning 

 

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet består av to deler:  

 Kunnskapsdepartementets etatsstyring av Forskningsrådet (del 1, punkt 1-6) 

 Kunnskapsdepartementets midler til Forskningsrådet (del 2, punkt 7-13) 

 

Del 1 - Kunnskapsdepartementets etatsstyring av Forskningsrådet 

1. INNLEDNING 

Tildelingsbrevet følger opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt 

forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til Forskningsrådet. Tildelingsbrevet 

er hovedkanalen for formidling av forventninger for 2015.  

 

Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger for 2015 vil bli formidlet gjennom tillegg 

til tildelingsbrev i løpet av året.  

 

2. REGJERINGENS FORSKNINGSPOLITISKE DOKUMENTER OG 

STRATEGIER 

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 7 (2014-2015), har 

regjeringen satt  tre overordnede mål for forskning og høyere utdanning. Disse er 

konsistente med målene i de to foregående forskningsmeldingene, men utdyper og 
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prioriterer i sterkere grad hvilke områder innsatsen styrkes på. I tillegg koples 

prioriteringene for forskning og høyere utdanning tettere sammen. De tre målene er:  

 

- Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 

- Løse store samfunnsutfordringer 

- Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

 

I langtidsplanen heter det at «Regjeringen vil øke bevilgningene til forskning og utvikling 

(FoU) til 1 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). FoU-bevilgningene skal øke utover 

veksten i BNP hvert år til målet er nådd. Gitt dagens utsikter for fremtidig BNP-vekst, tar 

regjeringen sikte på at målet kan nås i perioden 2019-2020. Regjeringen vil trappe opp 

bevilgningene til forskning og høyere utdanning innenfor seks langsiktige prioriteringer: 

- hav 

- klima, miljø og miljøvennlig energi 

- fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds, helse- og 

omsorgstjenester 

- muliggjørende teknologier 

- et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

- verdensledende fagmiljøer» 

 

Forskningsrådet er et sentralt  virkemiddel for regjeringen for å utvikle 

forskningssystemet og for å gjennomføre de forskningspolitiske prioriteringene. 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning vil legge grunnlaget for en mer 

helhetlig koordinering av offentlig innsats til forskning og høyere utdanning.  

Gjennomføringen av planen vil skje i samarbeid med  aktørene som forvalter de offentlige 

ordningene for høyere utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling. 

Forskningsrådet vil ha en sentral rolle i dette arbeidet og i oppfølgingen av andre 

relevante strategier og meldinger fra regjeringen.    

 

3. MÅL- OG RESULTATSTYRING (MRS) AV NORGES FORSKNINGSRÅD 

Et nytt styringssystem for Forskningsrådet er under utvikling. Som en del av dette 

arbeidet har regjeringen fastsatt nye mål for Forskningsrådets virksomhet. Målene er 

felles for alle departementene som tildeler midler til Norges forskningsråd. Målene for 

Norges forskningsråd er i tråd med målene og prioriteringene i langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning. 

 

Det nye styringssystemet skal videreutvikles i perioden 2015-2017. Forskningsrådet og 

departementene vil være sentrale også i det videre arbeidet. Ambisjonen er at det nye 

systemet skal bidra til forbedring og forenkling av styringen. Styringen skal bli mer 

overordnet, strategisk og langsiktig enn i dag. Den samlede styringen skal dreies mer i 

retning av resultatstyring av Forskningsrådets virksomhet. På lengre sikt er det også en  

ambisjon at styringssignalene som gis fra departementene til Forskningsrådet er på et 
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overordnet nivå slik at Forskningsrådet får større frihet til å utvikle og forvalte sin 

virkemiddelportefølje. 

3.1 Mål og styringsparametere 

Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådets virksomhet som gjelder fra 

budsjettåret 2015: 

- Økt vitenskapelig kvalitet 

- Økt verdiskaping i næringslivet 

- Møte store samfunnsutfordringer 

- Et velfungerende forskningssystem 

- God rådgiving 

 

Kunnskapsdepartementet har startet et arbeid for å identifisere strategiske områder og 

utvikle styringsinformasjon for etatsstyringen av Forskningsrådet. Forskningsrådet deltar 

i dette arbeidet og de andre departementene vil også bli involvert. Arbeidet vil starte opp 

for alle målene, men det legges opp til noe ulik fremdrift på disse. Det tas sikte på å utvikle 

styringsinformasjon for noen utvalgte mål våren 2015. Denne styringsinformasjonen vil 

sammen med årsrapporten for 2014 være grunnlaget for dialogen på etatsstyringsmøtet i 

2015. For de resterende målene er hensikten å utvikle styringsinformasjon som tas i bruk 

for 2016. 

3.2 Områder som skal ha særlig oppmerksomhet i 2015  

3.2.1 Oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 

Regjeringen la fram langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i oktober 2014. 

Kunnskapsdepartementet forventer at Forskningsrådet følger opp de prioriteringene som 

ligger i langtidsplanen. Budsjettet for 2015 vektlegger verdensledende og næringsrettet 

forskning. Forskningsrådet har en særskilt rolle i å bidra til å fremme grensesprengende 

forskning av høy kvalitet og næringsrettet forskning. 

3.2.2 Oppfølging av nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU  

Regjeringen lanserte i juni 2014 en nasjonal strategi for forsknings- og innovasjons-

samarbeidet med EU. Kunnskapsdepartementet forventer at Forskningsrådet har stor 

oppmerksomhet rettet mot oppfølgingen av EU- strategien i 2015.  

Forskningsrådet skal sørge for at nasjonale forskningsprogrammer/-aktiviteter ses i 

sammenheng med europeiske og internasjonale aktiviteter og finansieringskilder. 

Departementet ber om at Forskningsrådet går gjennom sin portefølje og vurderer hvordan 

ulike instrumenter kan brukes for å mobilisere og kvalifisere forskningsaktører til 

internasjonalt forskningssamarbeid. Dette kan bl.a. innebære at man innenfor et 

forskningsprogram eller en aktivitet ser på arbeidsdeling mellom 

europeiske/internasjonale og nasjonale aktiviteter eller at man vurderer å utlyse en del av 

midlene i samarbeid med utenlandske aktører.  
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Kunnskapsdepartementet forventer at Forskningsrådet tar en sentral rolle i 

mobiliseringsarbeidet for å øke deltakelsen i forsknings- og innovasjonssamarbeidet med 

EU. 

3.3 Rapportering 

Årsrapporten for 2015 vil være første gang Forskningsrådet rapporterer på nye mål. 

Departementet vil samarbeide med Forskningsrådet om å bli enig  om nivå og omfang på 

rapporteringen for 2015, jfr. kapittel 6 i tildelingsbrevet.  

 

Tilgang på relevant informasjon og støttende statistikk er viktig for departementene i 

forbindelse med arbeidet med nytt styringssystem for Forskningsrådet. 

Kunnskapsdepartementet ber om at Forskningsrådet i 2015 fortsetter arbeidet med å 

tilrettelegge for enkel tilgang til informasjon som departementene trenger.  

 

4. ANDRE KRAV OG FORVENTNINGER 

4.1 Forventninger til nytt hovedstyre i Forskningsrådet 

Fra 1. januar 2015 fikk Forskningsrådet nytt hovedstyre. Departementet vil vurdere 

nærmere hvordan dialogen og kontakten mellom departementet og hovedstyret skal 

legges opp framover.  Departementet vil ha dialog med det nye styret for nærmere å 

avklare forventningene til styret og dets arbeid. 

4.2 Fellesføringer 

4.2.1 Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten 

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk 

m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger 

nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om 

sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger 

de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig 

forbedringsarbeid. 

 

I 2015 skal Forskningsrådet prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. 

Forskningsrådet skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle 

brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. 

 

Innen 01.06.2015 skal Forskningsrådet melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på 

annen egnet måte, om «brukerrettede tidstyver» i egen virksomhet. Virksomhetene skal 

så i dialog med sitt eierdepartement velge ut «brukerrettede tidstyver» de selv kan gjøre 

noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal 

det rapporteres om arbeidet med å avvikle «brukerrettede tidstyver» i egen virksomhet, og 

hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal:  

 hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne 
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 tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagte, under arbeid og gjennomførte) 

 resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante. 

4.2.2 Lærlinger 

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å 

gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større 

innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre 

statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye 

lærebedrifter: www.lærlingløftet.no. 

  

Forskningsrådet skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden 

2014-2016. Vi viser til at Forskningsrådet planlegger å ta inn to lærlinger i 2015. 

Departementet ber om at antallet lærlinger økes ytterligere i 2016.  Forskningsrådet skal 

samarbeide med de forskningsetiske komiteene for å oppfylle kravet om lærlinger. Vi 

viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår 

for lærlinger og lærekandidater i staten. 

 

I årsrapporten for 2015 skal Forskningsrådet rapportere om antall lærlinger i 2014 og 

2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås. 

4.2.3 Sikkerhet og beredskap 

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Forskningsrådets arbeid på dette 

feltet. Forskningsrådet skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre 

årlige kriseøvelser. Rådet skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med 

eForvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med 

tilhørende handlingsplan. Departementet vil også gjøre oppmerksom på veilederen 

”Veiledning i beredskapsplanlegging”, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og 

Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=2

79675 

 

Forskningsrådet skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 

2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 

3. Er  styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? 

 

Dersom spørsmål besvares med nei, må Forskningsrådet opplyse om hvorfor tiltaket ikke 

er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal 

gjennomføres. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=279675
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=279675
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5. ETATSSTYRINGSMØTET 2015  

Kunnskapsdepartementet vil på etatsstyringsmøtet ha strategisk dialog med 

Forskningsrådet med utgangspunkt i målene, rådets årsrapport og styringsinformasjon for 

de målene der dette foreligger til 2015. I forkant av møtet vil Kunnskapsdepartementet 

involvere øvrige departementer. Etatsstyringsmøtet skal være i begynnelsen av juni 2015. 

Nærmere dato avtales senere. Kunnskapsdepartementet legger opp til at  hovedstyreleder, 

nestleder og divisjonsstyrelederne deltar.   

 

6. RAPPORTERINGSKALENDER 

 

Leveranse Frist Mottakere 

Årsregnskap 2015 15. mars 2016 Kunnskapsdepartementet 

Årsrapport 2015 15. mars 2016 Departementene 

Samlerapport om de regionale 

forskningsfondenes 

virksomhet i 2015 

1. mai 2016 Kunnskapsdepartementet 

Årsrapport for 

forskningsinstituttene 2015 

1. juni 2016 Departementene 

Avviksrapport  for 1. halvår 

2015 

20. august 2015 Departementene 

Avviksrapport for 2015 I årsrapporten for 

2015 

Departementene 

Rapportering av brukerrettede 

tidstyver 

1. juni 2015 Kunnskapsdepartementet 

 

6.1 Årsregnskap 

Årsregnskap for 2015 skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 15. mars 2016. 

Kunnskapsdepartementet videresender til Riksrevisjonen. Oversikt over overførte midler 

fordelt på poster i statsbudsjettet skal framlegges sammen med regnskapet. 

Forskningsrådet kan ta utgangspunkt i rapport om overførte midler på 

program/aktivitetsnivå. Der det er samfinansiering av programmer, godtas en 

andelsberegning av programmene.  

 

Regnskapet skal leveres departementet i tråd med kontoplanen i de statlige 

regnskapsstandarder (SRS), og det skal leveres en kontantstrømsoppstilling etter den 

direkte metoden. 

6.2 Årsrapport 

Fra 2014 er det fastsatt ny struktur for årsrapport som alle statlige virksomheter skal følge, 

og det er satt en frist for årsrapporten til 15. mars. I årsrapporten for 2015 skal 

Forskningsrådet rapportere på de nye målene. En samlet rapportering for oppnådde 
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resultater og effekter av innsatsen skal skje i årsrapportens del III, Årets aktiviteter og 

resultater, jf. ny mal. Her skal Forskningsrådet rapportere på måloppnåelse knyttet til 

hvert av de fem målene gjennom styringsparametere, kvalitative vurderinger og 

risikovurderinger. Konkretiseringen av hvordan dette skal gjøres for 2015 er ennå ikke 

avklart og avhenger av framdriften i utviklingen av styringsinformasjon/ 

styringsparametere. Departementet vil samarbeide med Forskningsrådet for å fastlegge 

nivå og omfang på den samlede rapporteringen for 2015. I årsrapporten skal 

Forskningsrådet også rapportere departementsvis. Departementet vil komme tilbake til 

hvor i årsrapporten den departementvise rapporteringen skal inngå og fristen for denne. 

Ambisjonen er at fristen for denne delen skal være 15. mars 2016. Den departementvise 

rapporteringen skal gi informasjon om virksomheten (aktivitetsrapportering), herunder 

utkvittering av føringer, og resultatrapportering, jf departementenes tildelingsbrev.  

 

Årsrapporten skal også inneholde en rapportering om den administrative bevilgningen til 

Forskningsrådet. Det vises i denne forbindelse til arbeidet i Forskningsrådet med å 

komme fram til indikatorer som kan legges til grunn i etatsstyringen. Videre skal 

Forskningsrådet i årsrapporten redegjøre for hva som er gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten etter Likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven § 3a og 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3.  

6.3 Avviksrapportering 

Departementene ber om halvårlige rapporter om eventuelle vesentlige avvik i forhold til 

vedtatte planer eller tildelingsbrev. Avviksrapportene skal rettes mot de mål og 

resultatkrav som er angitt i tildelingsbrevene. Forskningsrådet skal videre fremme forslag 

om mulige korrigerende tiltak, jf. «Bestemmelser om økonomistyring i staten», punkt 

1.5.1. Avviksrapporten for første halvår skal inkludere et anslag for forventet overføring til 

neste år.  

6.4 Vedtatt budsjett for 2015  

Budsjettet skal inneholde en redegjørelse for hvordan Forskningsrådet vil følge opp de 

prioriteringer som er gitt i Prop. 1 S (2014-2015) og i departementenes tildelingsbrev. I 

budsjettet skal det avslutningsvis gis en departementsvis oversikt over endelig fordeling 

av tildelt budsjettramme på program/aktivitetsnivå. Oversikten skal gi informasjon om de 

ulike programmenes totale budsjettramme samt vise hvor stor andel hvert departement 

har i de ulike programmene.  

 

Departementene ber også om at dokumentet inneholder en oversikt over alle aktiviteters 

budsjett for 2014, budsjett for 2015 og disponibelt budsjett 2015 (som inkluderer 

overføringer fra tidligere år). Departementene ber om at Forskningsrådet oversender 

vedtatt budsjett for 2015 innen 1. mars 2015. 
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6.5 Budsjettforslag for 2016 

Budsjettforslaget skal være et utdypning og detaljering av forslaget til store satsinger. 

Departementene ber om at Forskningsrådet utarbeider et fullstendig budsjettforslag for 

2016 innen 1. mars 2015.  

6.6 Satsingsforslag 2017 

Forslaget til store satsinger skal følge opp langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning og skal angi klare prioriteringer. Forskningsrådet skal se på mulighetene for 

omprioriteringer som gir rom for satsinger innenfor den eksisterende økonomiske 

rammen. Det må komme tydelig fram hvordan eventuelle frihetsgrader innenfor 

departementenes bevilgninger skal benyttes. Det vises for øvrig til mal for omtale av de 

enkelte satsingsforslagene i bestillingsbrev for store satsinger for 2016.  

 

Departementene ber om at satsingsforslag for 2017 skal foreligge til 15. november 2015. 

6.7 Standardiserte økonomiske nøkkeltall  

Nettobudsjetterte virksomheters utgifter og inntekter skal synliggjøres for å gi et best 

mulig bilde av statens samlede inntekter og utgifter for virksomheter som omfattes av 

statsbudsjettet. Dette skal skje innen 16. februar 2015, ref. rundskriv fra 

Finansdepartementet, R-11/2014. For nærmere informasjon, se 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rundskriv.html 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rundskriv.html
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Del 2 - Midler fra Kunnskapsdepartementet til Forskningsrådet 

7. INNLEDNING 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015), Innst. 14 S 

(2014-2015) og Prop. 1 S (2014-2015). 

 

8. MÅL FOR NORGES FORSKNINGSRÅD 

Viser til del 1, kap. 3 

 

9. SEKTORPOLITISKE PRIORITERINGER 

Kunnskapsdepartementet arbeider etter tre overordnede mål for kunnskapssektoren: 

1.  Utdanning og læring for utvikling og deltakelse i samfunnet for hver enkelt 

2. Kompetanse som trengs i dag og i framtiden 

3. Kunnskap for ny erkjenning, samfunnsutvikling og konkurransekraft  

 

Norges forskningsråd er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet 

og et sentralt virkemiddel for å nå Kunnskapsdepartementets overordnede mål. 

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at departementets midler skal bidra til alle målene 

som er fastsatt for Forskningsrådet.  

 

Kunnskapsdepartementet har et særlig ansvar for å finansiere grunnforskning. I tillegg 

har Kunnskapsdepartementet som koordinerende departement ansvar for 

forskningssystemet. Departementet finansierer derfor strategiske satsinger og 

forskningsinfrastruktur. I tillegg finansierer Kunnskapsdepartementet 

utdanningsforskning og har også satsinger gjennom Forskningsrådet som særlig er rettet 

mot universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementets midler er dermed 

sentrale for å nå Forskningsrådets mål om økt vitenskapelig kvalitet og et velfungerende 

forskningssystem. 

 

10. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER FOR 2015 

Kunnskapsdepartementet tildeler Forskningsrådet kroner 3 724 224 000 i 2015. Til grunn 

for bevilgningene ligger en reduksjon på 0,6 pst. som tiltak for avbyråkratisering og 

effektivisering på de fleste postene. Fordelingen av midler over forskjellige kap. og poster 

over departementets budsjett følger i tabellen nedenfor. For nærmere omtale av 

tildelingene over de forskjellige kapitlene og postene vises det til 

Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S. 

 

Hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2015 er som følger: 

 

Fri prosjektstøtte (FRIPRO), kap./post 285.52 
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For å fremme forskning av høy kvalitet styrkes ordningen Fri prosjektstøtte med 60 mill. 

kroner i 2015. Økningen skal blant annet gå til en satsing på unge forskertalenter og til en 

mobiliseringsordning på postdoktornivå, FRIPRO mobilitetsstipend.  

 

Oppfølging av regjeringens strategi for samarbeid med EU om forskning og innovasjon, 

kap./post 285.53 

For å bidra til økt deltakelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid økes de 

øremerkede midlene til tiltak for økt deltakelse i Horisont 2020 med 115 mill. kroner i 

2015. Innenfor denne veksten skal STIM-EU-ordningen styrkes med 85 mill. kroner, og 

ordningen med nasjonale kontaktpunkter (NCP-ordningen) skal styrkes med 10 mill. 

kroner. NCP-ordningen er viktig både i forbindelse med H2020 og ERA. Resten av 

økningen skal bl.a. brukes til prosjektetableringsstøtte og posisjoneringsstøtte. 

 

STIM-EU-ordningen skal legges om slik at ordningen sikrer en høyere grad av 

forutsigbarhet for instituttene ved at de på forhånd vet hvor høyt påslag de vil få når de 

inngår EU-kontrakt. Fra 2015 skal ordningen gi et fast prosentvis påslag av støtten 

instituttene mottar fra EU på 33,3 pst. basert på inngåtte kontrakter registrert i eCORDA i 

det enkelte år. I tillegg avsettes 8 pst. av samlet STIM-EU-støttevolum som et ekstra 

insentiv for institutter som samarbeider med næringsliv (4 pst.) og offentlig sektor (2 pst.) 

og for institutter som påtar seg koordinatoransvar (2 pst.). Disse midlene fordeles 

forholdsmessig til institutter som kvalifiserer.  

 

Den budsjettmessige usikkerheten håndteres på følgende måte: I år med underforbruk 

har Forskningsrådet fullmakt til å overføre udisponerte STIM-EU-midler til neste 

budsjettår. I år med overforbruk dekkes dette ved omdisponeringer innenfor 

Forskningsrådets rammer eller ved bruk av Forskningsrådets likviditetsreserver. 

Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om hvilke forskningsinstitutter som skal 

omfattes av STIM-EU-ordningen. STIM-EU skal fortsatt være et resultatbasert tilskudd til 

instituttene med samme krav og rettigheter knyttet til anvendelsen som for anvendelsen 

av de statlige basisbevilgningene.  

 

Klima, miljø og miljøvennlig energi, kap./post 285.53 

Som en del av budsjettforliket ble bevilgningen på kap. 285 post 53 styrket med 25 mill. 

kroner til forskning om klima, miljø og miljøvennlig energi. I Innst. S.12 heter det at 

«Flertallet viser til at de globale klimautfordringene er store, og krever økt 

forskningsinnsats. Etter flertallets mening trenger vi mer forskning både på 

klimaendringer, virkningene av disse og tiltak for å redusere endringene og virkningene. 

Flertallet er fornøyd med at regjeringen har løftet frem klima, miljø og miljøvennlig energi 

som ett av de seks prioriterte fagområdene i Meld. St. 7 (2014–2015).» 

 

Forskningsinfrastruktur, kap./post 285.54 

For å bidra til regjeringens mål om verdensledende fagmiljøer økes midlene til 

forskningsinfrastruktur med 100 mill. kroner i 2015. Kunnskapsdepartementet ber om at 

Forskningsrådet legger opp til et nivå på utlysningene for forskningsinfrastruktur som tar 
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høyde for den opptrappingen som er varslet i langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning og sikrer at midlene raskest mulig fordeles ut på prosjekter.  

 

Satsing på muliggjørende teknologier, kap./post 285.53 

Satsing på de muliggjørende teknologiområdene er viktig for fornyelse i samfunns- og 

næringsliv. Tildelingen til disse teknologiene skal økes med 20 mill. kroner, med særlig 

vekt på IKT i 2015.  

 

Institutter, kap./post 287.21 

Av beløpet over kap. 287 post 21 «Forskningsinstitutter og andre tiltak, spesielle 

driftsutgifter» skal 25 mill. kroner tildeles forskningsinstitutter. Av disse skal 15 mill. 

kroner fordeles som beskrevet i tillegg til tildelingsbrev for 2014 datert 8. oktober 2014, og 

10 mill. kroner skal tilføres basisfinansieringsordningen for å finansiere innlemmelse av 

Uni Research i ordningen. Kunnskapsdepartementet er oppmerksom på at bevilgningens 

størrelse ikke er tilstrekkelig i henhold til kravet i retningslinjene for statlig 

basisfinansiering av forskningsinstitutter når nye institutter innlemmes i ordningen. 

Forskningsrådet skal tildele midlene på en slik måte at det ikke reduserer 

basisbevilgningen til institutter som allerede er omfattet av ordningen. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken 

Over kap. 281 post 50 og kap. 287 post 21 tildeler departementet til sammen 11 mill. 

kroner som skal gå til forskning med relevans for forskningspolitikken. Vi viser til 

pågående dialog om utformingen av en satsing på dette feltet som skal etterfølge 

programmet «Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken» (FORFI), 

og utkast til programplan sendt 17. desember 2014. Av de foreslåtte tematiske 

prioriteringene skal bevilgningen gå til temaene «forskningskvalitet» og «effekter av 

forskning og forskningsbasert innovasjon». Vi vil komme tilbake med ytterligere føringer 

for disse midlene. 

 

 

Andre føringer: 

Vitensentrene 

Ordningen med regionale vitensentre videreføres i 2015. Samlet tilskudd er kroner  

48 920 000. Midlene skal bidra til drift av de ni regionale vitensentrene i henhold til 

tilskuddsordningens innretning. I 2015 er posten styrket gjennom en rammeoverføringen 

fra Kulturdepartementet. Midlene skal i 2015 tildeles Midtnorsk vitensenter, Nordnorsk 

vitensenter og Vilvite i Bergen som vist under.  

 

Midtnorsk vitensenter  kr 1 445 000  

Nordnorsk vitensenter  kr   965 000  

Vilvite Bergen   Kr   965 000  

SUM Kr 3 375 000 
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Administrasjonsbudsjettet, kap./post 285.55 

De samlede interne administrasjonsutgiftene som består av Kunnskapsdepartementets 

administrasjonsbevilgning over kap. 285 post 55 og administrasjonsdelen fra 

departementenes forskningsbevilgninger, skal i 2015 ikke overskride 614,5 mill. kroner. 

Innenfor denne rammen skal ordningen med nasjonale kontaktpunkter (NCP-

ordningen)styrkes med 10 mill. kroner for å øke norsk deltakelse i EUs forsknings- og 

innovasjonsprogram og i ERA. Departementet øker også taket for å gi full kompensasjon 

for den kapasitetsøkning som er nødvendig for å ivareta servicenivået i Skattefunn-

ordningen og delvis kompensasjon for veksten i BIA og infrastrukturordningen. Totalt 

legger departementet inn en vekst på 3,5 mill. kroner til kapasitetsøkning tilknyttet disse 

ordningene.   Dersom det skjer noe ekstraordinært som eventuelt kan gi grunnlag for å 

overskride det fastsatte taket, må rådet ta det opp med Kunnskapsdepartementet før 

sommeren.  

 

Forskerskoler for universitetsmuseene, kap./post 281.50 

Ca. 5,8 mill. kroner skal benyttes til å videreføre de to forskerskolene i biosystematikk og 

arkeologi som ble etablert og finansiert av den strategiske FoU-satsingen for 

universitetsmuseene. Midlene fordeles etter søknader. Ved tildeling av midlene skal det 

legges vekt på både kvalitet og internasjonalt samarbeid, særlig med nordiske og baltiske 

land.  

 

Midler til Forskningsrådet 2015 

 

Kap./post Kapittel og postnavn Tildeling 
i 1000 kroner 

226.21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen,  

spesielle driftsutgifter 
- FINNUT: 27,776 mill. kroner 

- Forsking på spesialundervisning (egen utlysning gjennom 

FINNUT): 5 mill. kroner 

 

 

 

 

32 776 

226.71 Tilskudd til vitensentre 48 920 

231.21 Barnehager 

spesielle driftsutgifter 

- FINNUT: 8,243 mill. kroner 

- Barnehagekvalitetsprosjekt: 4,626 mill. kroner.  

- Kunnskapssenter for utdanning: 1 mill. kroner 

 

 

 

 

13 869 

231.51 Barnehager,  

Forskning 
- FINNUT: 8,517 mill. kroner 

 

 

8 517 

258.21 Tiltak for livslang læring, 

spesielle driftsutgifter 
- FINNUT: 4,277 mill. kroner 

- Forskning på voksnes læring: 5 mill. kroner  

- Kunnskapssenter for utdanning: 9,245 mill. kroner 

 

 

            

18 522 
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281.50 Felles tiltak for universiteter og høyskoler, 

tilskudd til Norges forskningsråd 
- Strategiske høyskoleprogram (SHP): 40 mill. kroner 

- VRI: 3 mill. kroner 

- FORNY 2020: 16,249 mill. kroner 

- FINNUT: 15,5 mill. kroner 

- Kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken: 2 mill. 

kroner  

- Nasjonal forskerskole i lærerutdanning: 5 mill. kroner 

- Forskerskoler for universitetsmuseene: 5,758 mill. kroner 

- PraksisVel: 9,774 mill. kroner 

- Nærings-ph.d og offentlig-sektor-ph.d: 38,450 mill. kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 731 

285.52 Norges forskningsråd, 

Langsiktig, grunnleggende forskning  

 

1 523 564 

285.53 Norges forskningsråd, 

Strategiske satsinger 

 

1 004 814 

285.54 Norges forskningsråd 

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse 

 

455 364 

287.21 Forskningsinstitutter og andre tiltak, 

spesielle driftsutgifter 

- Kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken: 9 mill. 

kroner 

- Forskningsinstitutter: 25 mill. kroner 

 

 

 

 

34 000 

287.57 Forskningsinstitutter og andre tiltak,  

basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige 

forskningsinstitutter  

 

 

163 094 

287.60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 

- Norges forskningsråd for dekning av årlige  administrative 

merutgifter knyttet til ordningen 

 

 

8 900  

   

  Sum forskningsmidler 

 

3 448 071 

285.55 Norges forskningsråd, administrasjon 276 153 

 Kunnskapsdepartementet totalt 

 

3 724 224 

165.70 

(UD) 

Forskning, kompetanseheving og evaluering, Forskning 

og høyere utdanning 

 

15 400 

 

10.1 Budsjettekniske forhold 

Departementet har hatt en gjennomgang av midlene som finansieres over henholdsvis 

kap./post 285.52, 285.53 og 285.54 i lys av de nye målene for Norges forskningsråd. 

Enkelte programmer og aktiviteter var tidligere finansiert over både post 52 og post 53. 

Heretter vil kap. 285 post 52 finansiere langsiktig, grunnleggende forskning. Kap. 285 post 

53 skal finansiere strategiske satsinger som er knyttet til Kunnskapsdepartementets 



Side 14 

 

koordinerende rolle i forskningspolitikken og ansvaret for forskningssystemet. På 

bakgrunn av dette er det gjort tekniske flyttinger som innebærer en netto reduksjon i 

bevilgningene på kap. 285 post 53 på 128,7 mill. kroner og en netto økning i bevilgningene 

på kap. 285 post 52 og 54 på henholdsvis 57,4 mill. kroner og 54,3 mill. kroner. I tillegg er 

15 mill. kroner til ordningen med nærings-ph.d flyttet fra kap. 285 post 52 til kap. 281 post 

50.  

 

Midlene til Forskningsrådet vil bli overført i tre rater: den 30. januar, 30. april og 30. 

august 2015.  

 

Tildelingen over Utenriksdepartementets kap. 165 post 70 gjelder grunnbevilgningen til 

Christian Michelsens institutt (CMI). Kunnskapsdepartementet har fått en 

belastningsfullmakt fra UD, og vil utbetale midlene sammen med bevilgningene til de 

samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene.  

 

Simulaskolen har hatt tilsagn om tilskudd ut 2014. Departementet vil fra og med 2015 at 

tilskuddet til Simulaskolen skal legges sammen med det ordinære tilskuddet fra 

Forskningsrådet til Simula, med vilkår at det skal brukes til forskerutdanning. 

Forskerskolen vil bli omfattet av de ordinære evalueringene av Simula hvert femte år. 

 

Bevilgningene til COST på 400 000 kroner er fra 2015 overført fra Nærings- og 

fiskeridepartementet kap. 920 post 50 til kap. 285 post 53. 

 

10.2 Fullmakt  til omfordeling 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at Forskningsrådets forslag til nullbudsjett for 

2015 danner grunnlag for rådets virksomhet i 2015 med unntak av de områder der det er 

vekst eller reduksjon i bevilgningene og som er nærmere spesifisert i tildelingsbrevet. De 

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

 

Kunnskapsdepartementet forventer at Forskningsrådet systematisk arbeide for å bygger 

ned overføringene på de postene der departementet tildeler midler. Dette er særlig aktuelt 

på de områdene der det foreligger konkrete opptrappingsplaner i langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning. Forskningsrådet gis også fullmakt til å omfordele midler 

mellom programmer og virkemidler innenfor bevilgningen på en post, så lenge man sikrer 

måloppnåelse på lengre sikt. Gode grunner til omdisponeringer kan være forsinkelser i 

programoppstart eller dårlig søkning ved en bestemt utlysning.  

 

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

Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med departementet. 
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11. OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET 

11.1 Forskning på høyreekstremisme 

Regjeringen vil styrke forskningen på høyreekstremisme. For å ivareta forskning og 

formidling på dette området på en god måte, ber Kunnskapsdepartementet 

Forskningsrådet om å utrede alternativer for oppretting av et 22. juli-senter for forskning 

på høyreekstremisme. Forskningsrådet skal foreslå to alternativer, hvor kostnadsnivå og 

organisasjonsform vurderes samt hva som vil være minimum og hva som vil være en 

optimal løsning. Følgende alternativer skal utredes: 

 

1. Midlene tildeles et eksisterende fagmiljø med kompetanse på slik forskning 

2. Midlene lyses ut og tildeling skjer på bakgrunn av konkurranse. 

 

Utredningen leveres til Kunnskapsdepartementet innen 20. februar 2015.  

 

11.2 Partnerskapsprogrammet 

I Prop. 1 S (2014-2015) forslår regjeringen en strategisk styrking på 20 mill. kroner for 

etablering av et partnerskapsprogram for høyere utdannings- og forskningssamarbeid 

med prioriterte land utenfor EU. I den forbindelse vises det til bestilling fra 

Kunnskapsdepartementet av 4. desember 2014, hvor departementet ber Forskningsrådet 

og SIU om å utarbeide et forslag til hvordan partnerskapsprogrammet kan innrettes, med 

frist 22. januar 2015. Så snart et konkret forslag foreligger, vil Kunnskapsdepartementet ta 

initiativ til et felles møte med begge institusjoner for å drøfte videre oppfølging. Avhengig 

av de konklusjoner man her kommer frem til, tar departementet sikte på å komme tilbake 

til Forskningsrådet om saken i et supplerende tildelingsbrev for 2015. 

 

11.3 SIOS  

Forskningsrådet skal bidra til etableringen av SIOS på Svalbard og skal innenfor rammen 

av Kunnskapsdepartementets midler finansiere interimsfasen. 

 

12. KRAV TIL RAPPORTERING 

Se del 1. 

 

Forskningsrådet skal som tidligere rapportere til Kunnskapsdepartementet 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.  
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Forskningsrådet skal utarbeide en samlerapport om de regionale forskningsfondenes 

virksomhet i 2015 innen 1. mai 2016. 

 

13. PLANLAGTE STYRINGSMØTER 

Departementet vil avholde minst ett styringsmøte i 2015 for bl.a. å diskutere utkast til  

tildelingsbrev  for 2016. Departementet vil komme tilbake til dagsorden for møtet på et 

senere tidspunkt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Balke Øiseth (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Live Haaland 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

Kopi: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no  

Øvrige departementer 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Forskningsavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Akersg. 44 22 24 90 90* Thor-Martin Antonsen 

95064704 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 LYSAKER 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/218-      17.01.15 

 

Statsbudsjettet 2015 - tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

Kunnskapsdepartementet viser til vårt tildelingsbrev av 9. januar 2015 til Norges 

forskningsråd, del 2 punkt 10 om budsjettildelinger og fullmakter for 2015. Her omtaler 

departementet STIM EU-ordningen og varsler at den skal legges om fra 2015. Det heter 

videre at ”Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om hvilke forskningsinstitutter som 

skal omfattes av STIM EU-ordningen.” 

 

Vi viser til Forskningsrådets liste datert 1. juli 2014 med oversikt over hvilke institutter som 

kan benytte STIM EU-ordningen (vedlagt). Fra 2015 skal STIM EU-ordningen gjelde for alle 

disse instituttene. Samme vilkår skal gjelde for forskningsinstitutter omfattet av 

retningslinjene for statlig basisfinansiering og andre forskningsinstitutter og institusjoner med 

FoU. Dersom Forskningsrådet ser behov for større endringer i hvilke institusjoner som kan 

benytte seg av STIM EU-ordningen, skal Kunnskapsdepartementet kontaktes. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Live Haaland 

avdelingsdirektør (e.f.)   Sidsel Aarnes Arbo 

   seniorrådgiver 

 

Vedlegg 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kopi til: 

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Riksrevisjonen 

 

 



Forskningsinstitutter som kan benytte ordningen STIM-EU (01.07.2014) 

 

Forskningsinstitutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av 

forskningsinstitutter: 

 

CICERO Senter for klimaforskning 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 

Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Nansen senter for fjernmåling (NERSC) 

Bioforsk 

Nofima AS 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 

Norsk institutt for skog og landskap 

Norsk institutt for bygdeforskning (Bygdeforskning) 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

Veterinærinstituttet  

Agderforskning 

Chr. Michelsens Institutt (CMI) 

Forskningsstiftelsen Fafo  

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) 

Institutt for fredsforskning (PRIO) 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) 

International Research Institute of Stavanger (IRIS) 

Møreforsking  

Nordlandsforskning 

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

Northern Research Institute (NORUT) 

NTNU samfunnsforskning 

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 

Telemarksforsking - Bø 

Trøndelag Forskning og Utvikling AS 

Vestlandsforsking 

Østfoldforskning AS 

Østlandsforskning 

Uni Rokkansenteret 

Christian Michelsen Research AS (CMR) 

Institutt for energiteknikk (IFE) 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) 

The Norwegian Seismic Array (NORSAR) 

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) 

Norsk Regnesentral 

SINTEF Energi AS 

SINTEF Petroleumsforskning AS 

Stiftelsen SINTEF 

Tel-Tek 



Andre forskningsinstitutter og institusjoner med FoU som kan motta støtte fra STIM-

EU: 

 

Akvaplan-niva AS 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 

Centre for Advanced Study 

Det Norske Nobelinstitutt 

Flymedisinsk institutt 

Forsvarets forskningsinstitutt 

GenØk - Senter for biosikkerhet 

Havforskningsinstituttet 

Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning 

Legeforeningens forskningsinstitutt 

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

Norner Research AS 

Norsk Landbruksrådgiving 

Norsk lokalhistorisk institutt 

Norsk Treteknisk Institutt 

Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) 

Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 

Senter for økonomisk forskning AS 

Simula Research Laboratory 

Simula School of Research and Innovation 

SP Fire Research AS 

SINTEF Raufoss Manufacturing AS 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 

Stiftelsen Kirkeforskning 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) 

Stiftelsen Polytec 

Stiftelsen TISIP 

Teknova AS 

UNI Research AS 

 

 

Meteorologisk institutt 

Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Norges Bank 

Norges geologiske undersøkelse 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 

Norsk Polarinstitutt 

Riksarkivet 

Statens strålevern 

Statistisk sentralbyrå 

 



 

 
 

Postadresse  

Postboks 8119 Dep  

0032 Oslo 

Kontoradresse  

Kirkeg. 18 

Dokumentet er elektronisk 

signert og har derfor ikke 

håndskrevne signaturer. 22 24 

90 90* 

postmottak@kd.dep.no 

www.kunnskapsdepartementet.no  

Org no. 872 417 842 

Avdeling for analyse, internasjonalt 

arbeid og kompetansepolitikk  

Telefon* 22 24 90 90* 

Telefaks  

Saksbehandler  

Morten Rosenkvist 

92449294postmottak@kd.dep.n

ohttp://www.kd.dep.no/ 

 

 

 

Forskningsrådet 

Postboks 564 

1327 Lysaker 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 14/5430 18.05.15 

   

 

Tillegg til tildelingsbrev 2015 – effektevaluering av lærertetthet  

 

 

Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrev til Forskningsrådet av 9. januar 2015. 

 

1. BAKGRUNN 

I budsjettforhandlingene ifm. 2015-budsjettet ble det bevilget midler til økt lærertetthet på 

1.– 4.trinn. Helårseffekten er 480 mill. kroner. Inntil 25 prosent av midlene skal fordeles 

slik at det kan forskes på effektene av økt lærertetthet, samt drift av selve 

forskningsprosjektet. Midlene tildeles over kap 226 post 63. 

 

Forskningsprosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om hvilke tiltak som fungerer og hvilke 

effekter vi kan se av ulike måter å øke lærertettheten på. Prosjektet skal ta utgangspunkt i 

forskningsfronten på området og bidra til videre kunnskapsutvikling på feltet.  

 

2. OPPDRAGET 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal det etableres en ny aktivitet i 

Forskningsrådet for forskning på effekter av økt lærertetthet i skolen. 

 

Målet for oppdraget er å utvikle ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet. 

Utfallsmål er elevenes læringsutbytte og læringsmiljø på 1-4 trinn i grunnskolen.  

 

Det er et mål at oppdraget skal gi kunnskap om kausale effekter av intervensjoner på 

mailto:postmottak@ufd.dep.no
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høyest mulig evidensnivå, men forskningsdesignet må også ta høyde for at det er behov 

for kunnskap om hvorfor/hvordan lærertetthet skaper eventuelle effekter på 

læringsutbytte og læringsmiljø. Flere forskningsmetoder er aktuelle, blant annet 

randomiserte kontrollerte forsøk (RCT ), kvasi-eksperimentelle design, "matching” m.m. 

 

Det finnes en betydelig forskningslitteratur på feltet. Oppdraget bør ta sikte på å utprøve 

flere typer av intervensjoner som har god begrunnelse i eksisterende forskning. Det åpnes 

for at intervensjonene kan inkludere konkrete undervisningsopplegg innenfor ulike 

gruppestørrelser, og ikke bare være rene endringer i ressurstilgangen for skolene.  

 

Intervensjonene skal starte samtidig med skoleåret 2016-2017. Siste år med intervensjoner 

er skoleåret 2019-2020. Se avsnitt 4 for mer informasjon om finansiering.  

 

Dersom intervensjonene krever unntak fra opplæringslovens bestemmelser, må det på 

vanlig måte søkes om forsøk. Søknader om forsøk behandles av Utdanningsdirektoratet. 

  

3. STYRING 

Kunnskapsdepartementet foreslår at det oppnevnes en styringsgruppe i Forskningsrådet 

som får det overordnede ansvaret for at oppdraget når sine mål og gjennomføres i tråd 

med tillegg til tiltildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.  

 

Størstedelen av midlene skal benyttes til å finansiere lærerstillinger. Styringsgruppen bør 

ha et særlig ansvar for sikre at kostnadene utover lærerstillinger holdes innenfor den 

økonomiske rammen for oppdraget, jf avsnitt 4.   

 

Kunnskapsdepartementet tildeler midlene til lærerstillinger til Utdanningsdirektoratet. 

Det er styringsgruppen som bør beslutte hvordan midlene til lærerstillinger skal fordeles. 

Følgelig vil Utdanningsdirektoratet – på instruks fra styringsgruppen – være ansvarlig for 

utbetaling av pengene til kommunene, samt eventuell rapportering på pengebruken fra 

kommunene.      

 

Oppdraget skal utvikle kunnskap med høy relevans for politikkutforming. Derfor bør 

intervensjonenes relevans sikres ved at Kunnskapsdepartementet og 

Utdanningsdirektoratet er representert i styringsgruppen. 

 

4. ØKONOMISKE RAMMER 

Den totale rammen for oppdraget er inntil 480 mill. kroner. Det tas forbehold om 

Stortingets årlige tilslutning til budsjettet. Tabellen nedenfor viser fordelingen av alle 

midlene til lærertetthet – både tilskudd (75 prosent) og forskning (25 prosent). For dette 

oppdraget er det kun kolonnen ”Forskning lærertetthet” som er relevant.  

 

Fordeling av midler til lærertetthet 2015-2021 
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  Tilskudd lærertetthet Forskning lærertetthet  

2015                  150                      -    

2016                  360                     50  

2017                  360                   120  

2018                  360                   120  

2019                  360                   120  

2020                  410                   70  

2021                  480                 -    

               2 600  480  

 

 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at inntil 10,5 mill. kroner årlig vil gå med til 

finansiering av selve forskningen, totalt 52,5 mill. kroner over fem år. Beløpet inkluderer 

også utgifter til styringsgruppe, ekspertpanel og eventuelt rådgivende utvalg m.m. Første 

tildeling til Forskningsrådet skjer i 2016.  

 

De resterende midlene (kolonnen ”Forskning lærertetthet” fratrukket 10, 5 mill. kroner til 

Forskningsrådet) tildeles årlig Utdanningsdirektoratet for å finansiere lærerstillinger, jf 

avsnitt 3. 

 

De interne administrasjonsutgiftene skal finansieres gjennom en administrasjonsdel av 

FoU-bevilgningen på linje med andre programmer og aktiviteter i Forskningsrådet.  

 

5. RAPPORTERING 

Rapportering skal skje i tråd med krav i tildelingsbrevet til Forskningsrådet.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ann Helen Elgsæther (e.f.)  

Avdelingsdirektør 

 Live Haaland 

 Avdelingsdirektør 
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Statsbudsjettet 2015 - tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

 

Stortinget vedtok 19. juni revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Innst. 360 S (2014–2015) og 

Prop. 119 S (2014–2015). Vedtaket medfører noen endringer i Kunnskapsdepartementets 

tildelinger til Norges forskningsråd, jf. vårt tildelingsbrev for 2015 av 9. januar 2015. I tillegg 

er det en mindre endring som følge av Stortingets behandling av Dokument nr. 8:135 S 

(2014–2015). Alle endringene gjelder kap. 285 Norges forskningsråd post 53 Strategiske 

satsinger.  

 

Økninger 

 Senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt 

Bevilgningen på posten økes med 5 mill. kroner til et senter for forskning på 

høyreekstremisme og relaterte fagfelt i Norge. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 er det et økt 

behov for kunnskap om høyreekstremisme og formidling av slik kunnskap. Senteret skal 

styrke forskningskvalitet, forskningskompetanse og forskningskapasitet på høyreekstremisme 

og relaterte fagfelt. Årlig bevilgning til senteret vil være 10 mill. kroner. 

 

Kunnskapsdepartementet viser til departementets bestilling av 9. januar 2015 til 

Forskningsrådet der departementet bad om en vurdering av hvordan et senter for forskning på 

høyreekstremisme best kunne opprettes. Forskningsrådet oversendte sin vurdering til 

departementet 20. februar 2015. Føringene under bygger i vesentlig grad på Forskningsrådets 

anbefalinger. 

 

Forskningsrådet bes innhente innspill fra aktuelle fagmiljøer og andre aktuelle aktører for å 

sikre et godt kunnskapsgrunnlag for den faglige innretningen på etterfølgende utlysning. 

Midlene skal lyses ut i åpen konkurranse, og det bør stilles krav om at søkerne skal 
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samarbeide nasjonalt og internasjonalt med andre forskningsmiljøer. Vi ber Forskningsrådet 

om å legge et tidsløp for prosessen som sikrer at tildeling vil skje innen utgangen av 2015.    

 

Departementet har ikke merknader til Forskningsrådets forslag om at Forskningsrådet lyser ut 

midlene gjennom en eksisterende aktivitet eller et eksisterende program, og at 

aktiviteten/programmet står for utlysning av midler, faglig vurdering av søknader og 

beslutning om tildeling. 

 

Departementet deler rådets vurdering av at et senter for forskning på høyreekstremisme og 

relaterte fagfelt bør opprettes i tilknytning til et eksisterende fagmiljø på høyreekstremisme, 

og at det ikke skal opprettes en ny forskningsinstitusjon eller et nytt administrativt organ. 

Senteret skal rekruttere doktorgradsstipendiater. Videre skal senterets forskere spre 

informasjon og formidle funn og resultater av FoU-virksomheten til allmennheten.  

 

Forskningssenteret bør evalueres etter at det har virket i fire eller fem år. 

 

Forholdet til 22. juli-senteret i regjeringskvartalet for formidling om hendelsene 22. juli 2011 

Senteret for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt skal primært drive forskning 

på sine fagfelt, mens 22. juli-senteret skal formidle og spre informasjon om hva som skjedde i 

regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, og det skal lages et eget undervisningsopplegg 

for skoleungdom. Institutt for historiske studier ved NTNU har det faglige ansvaret for dette 

senteret. 

 

Det er viktig at sentrenes arbeid er komplementært og ikke konkurrerende. Sentrene skal 

samarbeide med hverandre, men formen på og innholdet i samarbeidet må man komme 

tilbake til når begge sentrene er etablert. Sentrene har et felles ansvar for å utvikle et 

hensiktsmessig samarbeid. 

 

 Klimaforskning 

Som en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble det i forbindelse 

med revidert nasjonalbudsjett vedtatt å øke bevilgningene til klimaforskning med 10 mill. 

kroner.   

 

Reduksjon 

I forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:135 S (2014–2015) fattet Stortinget 

vedtak om å redusere kap. 285 post 53 med 2 mill. kroner (til brukerstyrt innovasjonsarena).  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Live Haaland (e.f.)  Sidsel Aarnæs Arbo 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Riksrevisjonen 

Riksrevisjonen 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Finansdepartementet 

Forsvarsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kulturdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Olje- og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet 

Utenriksdepartementet 

 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon  Saksbehandler 

    

 Org. nr.  

    

 

 

 

 

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 LYSAKER 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/218 9 4.9.2015 

 

Statsbudsjettet 2015 - tillegg til tildelingsbrev  

Vi viser til tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Norges forskningsråd for 2015.  

 

Kunnskapsdepartementet har fått belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementet når det 

gjelder tildelingen over kap. 165 post 70, grunnbevilgning til CMI. Riktig beløp for 2015 skal 

være 15,9 mill. kroner og ikke 15,4 mill. kroner som det står i tildelingsbrevet. Midlene vil 

om kort tid bli overført Forskningsrådet.  

 

Med hilsen  

 

Live Haaland (e.f.) 

avdelingsdirektør 

     Sidsel Aarnæs Arbo 

 seniorrådgiver 
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Kopi:  
 

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030  OSLO 

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030  OSLO 

Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030  OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030  OSLO 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032  OSLO 

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030  OSLO 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030  OSLO 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032  OSLO 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030  OSLO 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030  OSLO 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032  OSLO 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033  OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030  OSLO 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032  OSLO 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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Adresseliste 

Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER 

 


	Statsbudsjettet 2015 – tildelingsbrev til Norges forskningsråd
	1. Innledning
	2. Regjeringens forskningspolitiske dokumenter og strategier
	3. Mål- og resultatstyring (MRS) av Norges forskningsråd
	3.1 Mål og styringsparametere
	3.2 Områder som skal ha særlig oppmerksomhet i 2015
	3.2.1 Oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
	3.2.2 Oppfølging av nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

	3.3 Rapportering

	4. Andre krav og forventninger
	4.1 Forventninger til nytt hovedstyre i Forskningsrådet
	4.2 Fellesføringer
	4.2.1 Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten
	4.2.2 Lærlinger
	4.2.3 Sikkerhet og beredskap


	5. Etatsstyringsmøtet 2015
	6. rapporteringskalender
	6.1 Årsregnskap
	6.2 Årsrapport
	6.3 Avviksrapportering
	6.4 Vedtatt budsjett for 2015
	6.5 Budsjettforslag for 2016
	6.6 Satsingsforslag 2017
	6.7 Standardiserte økonomiske nøkkeltall

	7. innledning
	8. Mål for Norges forskningsråd
	9. Sektorpolitiske prioriteringer
	10. Budsjettildelinger og fullmakter for 2015
	10.1 Budsjettekniske forhold
	10.2 Fullmakt  til omfordeling

	11. Oppdrag fra departementet
	11.1 Forskning på høyreekstremisme
	11.2 Partnerskapsprogrammet
	11.3 SIOS

	12. Krav til rapportering
	13. Planlagte Styringsmøter

	Statsbudsjettet 2015 – tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd 17. januar 2015
	Vedlegg Forskningsinstitutter som kan benytte ordningen STIM-EU (01.07.2014)

	Tillegg til tildelingsbrev 2015 – effektevaluering av lærertetthet 18. mai 2015
	Statsbudsjettet 2015 – tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd 30. juni 2015
	Statsbudsjettet 2015 – tillegg til tildelingsbrev 4. september 2015

