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1. INNLEDNING

DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Vår ref Dato

15/3538- 16d0.2015

Statsbudsjettet 2015 — supplerende tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Vi viser til vårt tildelingsbrev for 2015 datert 12.03.2015 til Forskningsrådet.

Vi opplyste i tildelingsbrevet at vi ville komme tilbake til Finansmarkedsfondet i eget
brev til Forskningsrådet.

2. FINANSMARKEDSFONDEIS FORMÅL

Finansmarkedsfondets formål er å bidra til økt kunnskap om, og forståelse for,
finansielle markeders virkemåte. Videre skal fondet fremme innsikt og økt bevissthet
om etikk på finansmarkedsområdet. Fondet skal også bidra til forskning, utdanning og
allmenn opplysning knyttet til finansmarkedsspørsmål.

3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER FOR 2015

For 2015 tildeles Forskningsrådet 13 mill. kroner over kap. 1600 Finansdepartementet,
post 70 Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet.

Vi ber om at Forskningsrådet fakturerer hele tildelingen innen 30. oktober 2015.
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4. OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET

Finansdepartementet legger opp til at de årlige utgiftsbevilgningene til fondets formål i
sin helhet overføres til Forskningsrådet på vegne av Finansmarkedsfondet.
Forskningsrådet opptrer etter fullmakt fra, og på vegne av, styret i
Finansmarkedsfondet. Forskningsrådet disponerer således bevilget beløp i
overensstemmelse med vedtak fattet av Finansmarkedsfondets styre. Forskningsrådet
forestår også regnskapsføringen. Styret i Finansmarkedsfondet må holdes godt
orientert av Forskningsrådet om forhold som gjelder oppfølging og kontroll.

Det vises for øvrig til regelverk for Finansmarkedsfondet, fastsatt  22. april  2013 av
Finansdepartementet.

5. KRAV TIL RAPPORTERING

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 04.06.2015 om endringer i regelverket for
Finansmarkedsfondet. Endringene innebærer at Forskningsrådet fra da av overtok
ansvaret for oppfølging og kontroll av Finansmarkedsfondets prosjektportefølje.
Departementet forutsetter at Forskningsrådet avgir en årsrapport for arbeidet med
oppfølging og kontroll. Dette vil da komme som en egen rapportering i tillegg til den
årsberetningen regelverket forutsetter at styret avgir.

Finansdepartementet forutsetter at årsrapporten gir en overordnet vurdering av
hvordan prosjektporteføljen bidrar til Finansmarkedsfondets formål. Departementet
forutsetter at Forskningsrådet rutinemessig, trolig mest hensiktsmessig foran hvert
styremøte, gir styret en faglig og økonomisk status- og avviksrapportering, som
generelt vil være nyttig for styret, og som dessuten også vil gi verdifull
bakgrunnsinformasjon i senere bevilgningssaker. Når det gjelder årsrapportene til
departementet, må det være slik at Forskningsrådets årsrapport og styrets årsberetning
til sammen ivaretar departementets informasjonsbehov på en god måte. En forutsetter
at styret og Forskningsrådet samarbeider slik at dette skjer på en god måte.

Mer generelt understreker departementet behovet for et nært samarbeid og god dialog
mellom Forskningsrådet og styret for sikre en omforent forståelse av praktiske
implikasjoner av regelverksendringene. 1 den forbindelse viser vi også til at avtalen
mellom Forskningsrådet og Finansdepartementet av 02.12.2015 om
sekretariatsfunksjoner for Finansmarkedsfondet forutsetter at bemanningsspørsmål
avklares i dialog med styret.
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6. PLANIAGTE STYRINGSMØTER

Finansdepartementet har foreløpig ikke planlagt styringsmøter i 2015. Vi kommer
eventuelt tilbake til dette.

Med hilsen

Tale Teisberg e.f.
ekspedisjonssjef

Paal Gjennestad
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har deifor ikke håndskrevne signaturer
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