Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

13/4067 -

12.03.2015

Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Norges forskningsråd
1.

INNLEDNING

I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets styringssignaler og Stortingets
budsjettvedtak for programmet Skatteøkonomisk forskning i 2015. Prop. 1 S (2014–2015) for
Finansdepartementet ble behandlet i Stortinget 15. desember 2014 på grunnlag av Innst. 5 S
(2014–2015).
Når det gjelder tildeling vedrørende Finansmarkedsfondet, vil Finansdepartementet komme
tilbake til dette i eget brev til Forskningsrådet.
Vi viser for øvrig til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2015 til Forskningsrådet.
2.

MÅL FOR FORSKNINGSRÅDET

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev omtaler regjeringens overordnede
forskningspolitiske mål og prioriteringer samt MRS-målene som regjeringen har fastsatt for
Forskningsrådet, jf. pkt. 2 og 3 i nevnte brev.
2.1

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,
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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.
3.

BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER FOR 2015

For 2015 tildeles Forskningsrådet 9 mill. kroner over kap. 1600 Finansdepartementet, post 21
Spesielle driftsutgifter. Tildelingen gjelder i sin helhet programmet Skatteøkonomisk
forskning.
Vi ber om at Forskningsrådet fakturerer hele tildelingen senest innen utgangen av 3. kvartal
2015.
4.

OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET

Vi viser til møte 9. mars 2015 med Forskningsrådet om Finansmarkedsfondet. Vi kommer
tilbake til uavklarte spørsmål om Finansmarkedsfondet i eget brev til Forskningsrådet.
5.

KRAV TIL RAPPORTERING

Forskningsrådet skal i den departementsspesifikke delen av årsrapporten for 2015 rapportere
på bruken av tildelte midler, jf. pkt. 3 ovenfor. Alle styringssignaler i dette tildelingsbrevet
skal omhandles i årsrapporten. Eventuelle avvik skal forklares, og korrigerende tiltak skal
beskrives.
5.1

Styringsparametere

Forskningsrådet bes i årsrapporten for 2015 rapportere iht. følgende styringsparametere:
 Antall oppstartede og avsluttede enkeltprosjekter
 Antall publiseringer
 Antall medieoppslag om forskningen i programmet
 Konferanser i regi av Forskningsrådet
6.

PLANLAGTE STYRINGSMØTER

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