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Statsbudsjettet 2019 - tildeling til Norges forskningsråd 

 

1. Innledning 

Stortinget vedtok 10. desember 2018 Kulturdepartementets budsjett for 2019.  

 

Dette brevet beskriver rammer og styringssignaler knyttet til Kulturdepartementets tildeling til 

Norges forskningsråd i 2019.  

 

Tildelingsbrevet utfyller mål og føringer i Prop. 1 S (2018-2019) for Kulturdepartementet, og 

tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2019.  

 

 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges 
forskningsråd 

Regjeringen har fastsatt følgende fem mål for Forskningsrådets virksomhet, som er felles for 

alle departementene som tildeler midler til Forskningsrådet: 

 

1. økt vitenskapelig kvalitet 

2. økt verdiskaping i næringslivet 

3. møte store samfunnsutfordringer  

4. velfungerende forskningssystem 

5. god rådgivning 
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Side 2 
 

For nærmere omtale av regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer og 

de fem målene som regjeringen har fastsatt for Forskningsrådet, viser vi til punkt 2 og 3 i 

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2019. 

 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Kulturdepartementet 

Kulturdepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd skal legge til rette for kultur- og 

medieforskning av høy vitenskapelig kvalitet og en oppbygging og styrking av 

forskningsmiljøene 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. 

Mål 1 for Forskningsrådet om økt vitenskapelig kvalitet, og mål 3 om å møte store 

samfunnsutfordringer er spesielt relevant for departementets tildeling til Forskningsrådet for 

2019. 

 

2.2 Styringsinformasjon 

For omtale av styringsinformasjon knyttet til departementenes felles mål for tildelinger til 

Forskningsrådet, viser vi til punkt 3 i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev.  

 

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2019 

Kulturdepartementet stiller følgende beløp til rådighet for Forskningsrådet i 2019: 

 
Kapittel og post                         Tildeling     

Kap. 325 Allmenne kulturformål, post 52 Norges forskningsråd             kr   13 785 000 

Kap 335 Mediestøtte, post 73 Medieforskning og etterutdanning             kr     8 090 000 

 

Beløpene vil bli utbetalt til kontonummer 8276.01.00168 innen utgangen av januar 2019.  

 

Av bevilgningen under kap. 325, post 52 skal 5,2 mill. kroner gå til forskningsprogrammet 

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).  
 

Øvrig bevilgning på kap. 325, post 52 samt bevilgningen under kap. 335, post 73 skal gå til 

forskningsprogrammet om kultur og mediesektoren (KULMEDIA).  

 

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

Forskningsrådet gis 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 programstart, eller dårlig søkning ved en 

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

bevilgende departement. Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med 

departementet. 

 



 

 

Side 3 
 

4. Felles post for virksomhetskostnader 

Virksomhetskostnadene over kap. 285 post 55 skal dekke alle kostnader til drift av 

Forskningsrådets virksomhet, dvs. alle kostnader som ikke er FoU-midler som skal fordeles 

videre. Unntaket er nasjonale fag-, tema- og institusjonsevalueringer som fortsatt vil bli 

finansiert gjennom FoU midlene fra det enkelte departement.  

 

Finansiering av forskning og overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal 

være de oppgavene som fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter. 

Kulturdepartementet viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatsstyrer for 

nærmere beskrivelse av hvilke tjenester som Forskningsrådet skal ivareta for 

departementene innenfor rammen av midlene på posten for virksomhetskostnader. 

 

5. Rapportering 

Forskningsrådet skal rapportere om bruken av midlene i tråd med struktur og forventninger til 

innholdet i årsrapport for de departementsvise rapportene. Kulturdepartementet ber om at de 

sektorpolitiske prioriteringene, slik de er utdypet i punkt 2.1 ovenfor, legges til grunn for 

rapporteringen. 

 

6. Planlagte styringsmøter 

Kulturdepartementet legger opp til to styringsmøter med Forskningsrådet i 2019, ett på våren 

og ett på høsten. Nærmere tidspunkt avgjøres i dialog med Forskningsrådet.     

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Steinar Lien (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Sigrid Køhn Dobbe 

seniorrådgiver 
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