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Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet 
(kap.285 post 55)1  
 
  
- Kunnskapsdepartementet har budsjett- og styringsansvar for posten. 
Kunnskapsdepartementet vil ivareta dette gjennom styringsdialogen med 
Forskningsrådet, dvs. gjennom etatsstyringsansvaret departementet har for 
Forskningsrådet og gjennom Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev.  
- Endringer i Forskningsrådets virksomhet (aktiviteter/programmer/oppgaver) skal som 
hovedregel håndteres av Forskningsrådet uten endringer i den økonomiske rammen for 
posten.  
- Forskningsrådet kan ha andre virksomhetsinntekter utover midler fra departementene, 
f.eks. fra EU eller nasjonale aktører. Slike andre virksomhetsinntekter skal fullt ut dekke 
de tilhørende kostnadene for Forskningsrådet.  
- Kunnskapsdepartementet vil ha fast dialog med departementene om styringen av 
midlene på denne posten i forkant av etatsstyringsmøtet og i forbindelse med utforming 
av Kunnskapsdepartementets årlige tildelingsbrev, jf. etablerte rutiner i styringssystemet 
for Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet eller øvrige departementer kan ta initiativ 
til ytterligere dialog ved behov. Kunnskaps-departementet har ansvar for å orientere 
departementene om hva som fremkommer i denne dialogen.  
- Kunnskapsdepartementet skal gjennomgå tildelingsbrevene fra departementene før de 
sendes Forskningsrådet, jf. etablert rutine i forbindelse med styringssystemet for 
Forskningsrådet. Departementene har ansvar for å sende utkast til tildelingsbrev til 
Kunnskapsdepartementet før oversendelse til Forskningsrådet.  
- Den faglige dialogen om FoU-bevilgningene som departementene finansierer, skal 
som før ivaretas gjennom departementenes styringsdialog. Det samme gjelder for 
annen aktivitet som er relevant for et departement, f.eks. 21-strategier eller evalueringer 
initiert fra departementene. Kunnskapsdepartementet skal varsles dersom 
departementene mener det er behov for endringer som har konsekvenser for rådets 
virksomhetskostnader.  
- Kunnskapsdepartementet skal varsles når departementene vurderer å legge nye 
oppdrag til Forskningsrådet.  
- Kunnskapsdepartementet skal varsles om et departement planlegger større og mer 
gjennomgripende endringer som vil ha vesentlige konsekvenser for Forskningsrådets 
virksomhet. Kunnskapsdepartementet skal i slike tilfeller ha dialog med det aktuelle 
departementet og involvere Forskningsrådet på en egnet måte. Det legges til grunn at 
dersom større, konkrete oppgaver som f.eks. 21-strategier eller Skattefunn-sekretariatet 
flyttes fra Forskningsrådet og legges til et annet sted, skal tilhørende 
virksomhetskostnader tilbakeføres til faglig ansvarlig departement. 
 
- Dersom økt innsats eller nye satsinger i Forskningsrådet innebærer økte 
virksomhetskostnader, skal Forskningsrådet synliggjøre dette i sitt budsjettforslag. 

 
 
1 Retningslinjene ble vedtatt i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse i mars 2019.  
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- Når et departement gir nye oppdrag til Forskningsrådet som ikke kan håndteres 
innenfor en uendret ramme for posten (jf. hovedregel), skal de økte 
virksomhetskostnadene rammeoverføres til Kunnskapsdepartementet som del av den 
ordinære budsjettprosessen. Det aktuelle departementet skal i samarbeid med 
Forskningsrådet forklare/begrunne behovet for økte virksomhetskostnader overfor 
Kunnskapsdepartementet. 
- Fristene for å spille inn forslag til rammeoverføring av virksomhetskostnader er 1. mai 
for ordinært budsjett til rammefordelingsmaterialet (1. mai 2019 for statsbudsjettet 
2020). I unntakstilfeller er fristen 1. februar til RNB (1. februar 2020 for RNB 2020).  
- Virksomhetskostnadene tilknyttet helt konkrete og tidsavgrensede oppdrag 
tilbakeføres fra Kunnskapsdepartementet til det aktuelle departementet etter at 
oppdraget er avsluttet. Forskningsrådet skal holde oversikt over eventuelle 
tidsavgrensede virksomhetskostnader knyttet til særskilte oppgaver for det enkelte 
departement (informasjon om tidsperiode og hvilke departementer oppgaven er knyttet 
til).  
- Som nevnt over er hovedregelen at endringer i Forskningsrådets virksomhet 
(aktiviteter/programmer/oppgaver) skal håndteres av Forskningsrådet uten endringer i 
virksomhetskostnadene. Dersom departementene finner det formålstjenlig å legge nye 
oppdrag av svært avgrenset karakter til Forskningsrådet, skal departementene melde 
inn slike nye oppdrag til KD senest innen 15. november for å avklare om oppdraget 
medfører økte virksomhetskostnader eller ikke. Eventuelle økte virksomhetskostander 
for disse mindre og avgrensede oppdragene skal ikke rammeoverføres til felles post for 
virksomhetskostnader. Kunnskapsdepartementet skal omtale slike oppdrag i sitt 
tildelingsbrev til Forskningsrådet. Midlene utbetales direkte til Forskningsrådet fra det 
aktuelle departementets budsjett. 
- Eventuelt behov for prioritering av oppdrag fra departementene skal avklares i 
tilknytning til Kunnskapsdepartementets ordinære styringsdialog med Forskningsrådet. 
Eventuell prioritering skal skje i samråd med berørte departementer.  
 
 
 
 


