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Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

 

1. Innledning  

I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets styringssignaler og Stortingets 

budsjettvedtak for programmet Skatteøkonomisk forskning og Finansmarkedsfondet for 

2016. Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet ble behandlet i Stortinget 18. 

desember 2015 på grunnlag av Innst. 5 S (2015–2016).  

 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd  

Vi viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2016 til Forskningsrådet som 

omtaler regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer.  

Regjeringens mål for Forskningsrådet i 2016 er:  

1. Økt vitenskapelig kvalitet  

2. Økt verdiskapning i næringslivet  

3. Møte store samfunnsutfordringer  

4. Velfungerende forskningssystem  

5. God rådgivning  

 

Mål 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til 

Forskningsrådet. I disse tildelingene er utvikling av ny kunnskap og formidling av 

kunnskap sentrale, jf. nedenfor.   

  



Side 2 

 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Finansdepartementet  

Mål for programmet Skatteøkonomisk forskning  

Programmets mål er å bidra til at det er et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk 

forskning i Norge, både gjennom å stimulere til forskning på området og ved å 

stimulere til økt interesse for og rekruttering til skatteøkonomisk forskning. 

Programmet skal også bidra til å styrke utdanningen innen skatteøkonomi på master- 

og doktorgradsnivå.  

 

Programmet skal rettes inn mot skatteøkonomisk forskning som er relevant for 

myndigheter og andre brukere av slik forskning. Dette skal skje i nært samarbeid 

mellom lærestedene, forskningsinstitusjonene og brukermiljøene.  

 

Programmet skal også skape møteplasser for forskere og brukere av skatteøkonomisk 

forskning, blant annet gjennom å gi støtte til og arrangere konferanser innenfor 

fagområdet.  

 

Mål for Finansmarkedsfondet  

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. Budsjettildelinger og fullmakter for 2016  

For 2016 tildeles Forskningsrådet:  

- 9 mill. kroner på kap. 1600 Finansdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. 

Tildelingen gjelder programmet Skatteøkonomisk forskning.  

- 13,4 mill. kroner på kap. 1600 Finansdepartementet, post 70 Forskning på og 

allmennopplysning om finansmarkedet.  

 

Nærmere omtale av tildelingene: 

 

Skatteøkonomisk forskning  

Hoveddelen av midlene til Skatteforskningsprogrammet tildeles to sentre, ved hhv. 

Norges Handelshøyskole og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sentrene ble 

etablert i 2012. Det pågår en evaluering av skattesentrene. Hovedpunkter i 

midtveisevalueringen er å vurdere kvalitet, relevans og produksjon av forskning, 

masterkursene som tilbys samt organisatoriske spørsmål. Midtveisevalueringen vil 

danne et viktig grunnlag for vurderingen av eventuelle endringer i 

Skatteforskningsprogrammet.  
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Finansmarkedsfondet  

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.  

 

Vi viser for øvrig til regelverk for Finansmarkedsfondet, fastsatt 22. april 2013 av 

Finansdepartementet.  

 

Vi viser til brev 4. juni 2015 fra Finansdepartementet om endringer i regelverket for 

Finansmarkedsfondet. Endringene innebærer at Forskningsrådet fra da av overtok 

ansvaret for oppfølging og kontroll av Finansmarkedsfondets prosjektportefølje. Det 

skal rapporteres årlig om dette arbeidet i tillegg til den årsberetning regelverket 

forutsetter at styret avgir, jf. punkt 4.1. Vi viser også til Finansdepartementets brev 16. 

oktober 2015 til Forskningsrådet.  

 

Mer generelt understreker vi behovet for et nært samarbeid og god dialog mellom 

Forskningsrådet og styret for å sikre en omforent forståelse av praktiske implikasjoner 

av regelverksendringene. I den forbindelse viser vi også til avtalen av 2. desember 2014 

mellom Forskningsrådet og Finansdepartementet om sekretariatsfunksjoner for 

Finansmarkedsfondet som forutsetter at bemanningsspørsmål avklares i dialog med 

styret.  

 

4. Rapportering  

Det skal rapporteres på bruken av midler i tråd med Kunnskapsdepartementets 

rapporteringskrav for 2016 som utarbeides i fellesskap med departementene.  

 

Forskningsrådet skal i den departementsspesifikke delen av årsrapporten for 2016 

rapportere på bruken av tildelte midler, jf. punkt 3 ovenfor.  

 

4.1 Finansmarkedsfondet  

Finansdepartementet forutsetter at Forskningsrådets rapport gir en overordnet 

vurdering av hvordan prosjektporteføljen bidrar til Finansmarkedsfondets formål. Vi 

forutsetter også 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 den årlige 

rapporteringen til Finansdepartementet, må det være slik at Forskningsrådets rapport 
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og styrets årsberetning til sammen ivaretar departementets informasjonsbehov. Vi 

forutsetter at styret og Forskningsrådet samarbeider slik at dette skjer på en god måte.  

 

5. Planlagte styringsmøter  

Det er foreløpig ikke planlagt styringsmøter for 2016. Vi kommer eventuelt tilbake til 

dette.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tale Teisberg  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Paal Gjennestad 

avdelingsdirektør 
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