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Statsbudsjettet 2015 – tildeling til Norges forskningsråd 

Kulturdepartementets budsjett for 2015 ble vedtatt av Stortinget 10. desember 2014. 

Dette brevet beskriver oppgaver, mål og krav til rapportering knyttet til Kulturdepartementets 

tildeling til Norges forskningsråd i 2015.  

Tildelingsbrevet utfyller de mål og føringer som framgår i Prop. 1 S (2014-2015) for 

Kulturdepartementet og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet datert 9. januar 2015. 

1. Mål 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: 

- økt vitenskapelig kvalitet 

- økt verdiskaping i næringslivet 

- møte store samfunnsutfordringer 

- et velfungerende forskningssystem 

- god rådgiving 

For ytterligere omtale av regjeringens mål for Forskningsrådet samt regjeringens overordnede 

forskningspolitiske mål og strategier, viser vi til kap. 2 og 3 i Kunnskapsdepartementets 

tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2015.  

2. Sektorpolitiske prioriteringer

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/prop/2014-2015/Prop-1-S-20142015.html?id=769260
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Kulturdepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd skal bidra til å legge til rette for 

kvalitet, økt volum og kapasitet på kultur- og medieforskningsområdet, og bidrar også til å 

underbygge målene i strekpunkt 1 og 4 i kap. 1 ovenfor.  

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2015

For 2015 stiller Kulturdepartementet følgende beløp til rådighet for Norges forskningsråd: 

Kapittel og post Tildeling 

Kap. 320 Allmenne kulturformål, post 52 Norges forskningsråd 12 654 000 kroner 

Kap. 335 Mediestøtte, post 73 Medieforskning og etterutdanning 8 500 000 kroner 

Beløpene vil bli utbetalt til kontonummer 8276.01.00168 i begynnelsen av februar 2015. 

Av bevilgningen under kap. 320, post 52 skal 5 423 000 kroner gå til forskningsprogrammet 

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).  

Bevilgningen under kap. 335, post 73 samt 7 231 000 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. 

4. Oppdrag fra Kulturdepartementet

Utover oppgaver knyttet til programmene SAMKUL og KULMEDIA har ikke 

Kulturdepartementet særskilte oppdrag til Forskningsrådet for 2015. Eventuelle endringer, 

eller ytterligere tildelinger for 2015 vil bli formidlet gjennom tillegg til tildelingsbrevet i løpet 

av året.  

5. Krav til rapportering for 2015

Norges forskningsråd skal utarbeide en rapport om bruk av bevilgningen i 2015. Rapporten 

skal ta utgangspunkt i programmene SAMKUL og KULMEDIA og omfatte:  

 bruk av bevilgningen

 antall forskningsprosjekter

 informasjons- og formidlingsaktivitet

 rekruttering

 internasjonalisering

Vi ber om at rapporten også inneholder kvalitative vurderinger av måloppnåelse i 

programmene og Kulturdepartementets sektorpolitiske prioriteringer nevnt i pkt 2. 

Fristen for den departementsvise rapporteringen for 2015 er 15. mars 2016. For øvrig viser vi 

til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for fullstendig oversikt over frister og krav til 

rapportering.  
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6. Styringsmøte

Kulturdepartementet vil invitere Norges forskningsråd til styringsmøte i mai 2015. Tema for 

møtet vil blant annet være årsrapport for 2014, vedtatt budsjett for 2015 og Forskningsrådets 

budsjettforslag for 2016.  

Med hilsen 

Kjell Myhren (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Øivind Danielsen 

avdelingsdirektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

Kopi: Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen 
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