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Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for virksomhetsåret 2022 
 
1. Innledning 
Forsvarsdepartementet (FD) viser til Innst. 7 S (2021-2022) til Prop. 1 S (2021-2022), og 
meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for 
Norges forskningsråd i 2022. Det vises videre til tildelingsbrevet fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) som etatsstyrende departement for Norges forskningsråd. 
 
2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd 
Forskningsrådet har fem mål:  

 Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet 
 Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet 
 Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer 
 Mål 4 Et velfungerende forskningssystem 
 Mål 5 God rådgivning 

Det vises også til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatsstyrer for en nærmere 
omtale av målene, strategiske områder og styringsinformasjon 
 
2.1. Sektorpolitiske prioriteringer fra Forsvarsdepartementet 
Spesielt relevant for det FD ønsker å oppnå med tildelingene er Mål 2 økt verdiskaping i 
næringslivet, ytterligere utledet under strategisk område økt konkurranseevne i nytt og 
eksisterende næringsliv, Mål 3 møte store samfunnsutfordringer, ytterligere utledet under 
strategisk område samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.   
 
Forsvaret har en viktig oppgave med å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet, og 
skal som del av totalforsvaret bidra til å sikre best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser 
når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og 
konsekvenshåndtering i hele krisespekteret. Det vil være viktig å ha kunnskap om hva som 
skaper trygge, inkluderende og velfungerende samfunn, og styrke forskning om forhold som 
gjør samfunnet mer robust mot ulike typer trusler. 
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Videre er en viktig prioritet å styrke forsvarssektorens tilgang til riktig kompetanse for å støtte 
utvikling og anvendelse av ny teknologi, spesielt innenfor muliggjørende teknologier som 
tilsvarer EDT-områdene (Emerging and Disruptive Technologies) som definert av NATO1. 
Med bakgrunn i dette skal Forskningsrådet bruke tildelingen fra FD til å styrke sin satsing på 
teknologiområdene kunstig intelligens (KI), autonomi og kvanteteknologi, og styrke 
samarbeidet med forsvarssektoren. Videre skal Forskningsrådet bidra til å rekruttere forskere 
til disse områdene som har eller kan få sikkerhetsklarering. 
 
Som følge av norsk deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) har Forskningsrådet en 
viktig rolle i å støtte FD i arbeidet med å mobilisere og styrke norske EDF-søknader. 
Gjennom å utnytte eksisterende ordninger for Horisont Europa oppnås en effektiv bruk av 
midlene. Et videre oppdrag til dette formålet er å bruke Forskningsrådets eksisterende 
arenaer for kompetanseheving og informasjonsvirksomhet til å mobilisere søkere også til 
EDF. Et aktuelt tiltak kan det være å utvikle EDF-spesifikt kursmateriell. Videre anmodes 
Forskningsrådet om å utnytte synergiene mellom EDF, Horisont Europa og romprogrammet i 
samarbeid med andre virkemiddelaktører.  
 
Forsvarsforskning skal være knyttet til Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske mål. Noen 
prioriteringer er: 

 Å bygge forsvarsindustriell kompetanse innenfor de teknologiske 
kompetanseområdene 

 Nyttiggjøring av sivil teknologi til forsvarsformål 
 Utvikling av nye og banebrytende teknologier for forsvarsformål 

  
2.2. Styringsinformasjon 
Når det gjelder omtale av styringsinformasjon for de fem målene, viser vi til 
Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatstyrer, punkt 3 Mål, strategiske områder og 
styringsinformasjon for Norges forskningsråd. 
 
Styringsinformasjon for de sektorpolitiske prioriteringene fremgår i struktur og forventninger 
til rapporteringen i vedlegg til årsrapporten (departementsvise rapporter). Vi viser til punkt 5 
Rapporteringer i dette tildelingsbrevet for presisering av hvilke sektorpolitiske prioriteringer 
FD forventer at Forskningsrådet skal rapportere på. 
 
3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2022 
FD tildeler Norges forskningsråd 1 million kroner til SAMRISK i 2022. Videre tar FD sikte på 
å tildele Norges Forskningsråd 15 millioner kroner til Forskningsrådet i 2022 for styrking av 
satsingen på muliggjørende teknologier. Tildelingen fremmes i revidert nasjonalbudsjett. For 
sistnevnte tildeling gjelder føringene gitt av Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Norges 
forskningsråd for virksomhetsåret 2021 av 31. mai 2021.  
 
For støtte til norske EDF-søkere tildeler FD Norges Forskningsråd 3,6 mill kroner i 2022. 
Midlene skal dekke utbetaling av allerede godkjent prosjektetableringsstøtte til norske EDF-

 
1 Områdene omfatter: Stordata, kunstig intelligens, autonomi, kvanteteknologier, romteknologi, hypersonisk 
teknologi, bioteknologi og menneskelig forbedring og materialteknologi 
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søkere for 2021-utlysningen. Utbetalingen forutsetter at EDF-søknaden blir vurdert over 
terskelverdi (over threshold). For 2022-utlysningen forventer FD at Forskningsrådet 
håndterer det praktiske rundt søknads- og utbetalingsprosessen, hvorpå FD beslutter hvem 
som får innvilget sine søknader. Videre tildeler FD 345 000 kr til konsulentstøtte til norske 
EDF-søkere. Også her vil FD gjøre den faglige vurderingen av hvilke søkere som skal motta 
støtte. 
 
Alle de nevnte bevilgningene skal belastes kap. 1700, post 73.  
 
De midler som FD stiller til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet. 
FD gir Forskningsrådet fullmakt til å omfordele midler mellom virkemidler innenfor 
bevilgningen på en post, så lenge måloppnåelsen sikres på lengre sikt. Årsaker til 
omdisponeringer kan være forsinkelser i utlysninger eller dårlig søkning ved en bestemt 
utlysning. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet og/eller vesentlige omdisponeringer 
skal alltid tas opp med departementet som tildeler midler. 
 
Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå praksisen i Forskingsrådet for bruk av avsetningene 
for å sikre at økonomiregelverket og bevilgningsreglementet er ivaretatt. FD vil ha dialog med 
Forskningsrådet om omprioriteringer av avsetninger på departementets område til prioriterte 
satsinger i tråd med de føringene som er omtalt i Prop. 1 S for Kunnskapsdepartementet og 
de respektive departementenes proposisjoner.   
 
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. FD 
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 
FD ber om at sektoransvaret legges til grunn for rapporteringen. Sektoransvaret er utdypet i 
punkt 2.1 i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen på bruk av midlene skal skje i tråd med 
struktur og forventninger til rapportering i vedlegg til årsrapporten (departementsvise 
rapporter). 
 
6. Planlagte styringsmøter 
FD planlegger å avholde to styringsmøter med Forskningsrådet i 2022. Ett på våren som 
omhandler årsrapporten og ett på høsten som omhandler tildelingsbrevet. FD kommer 
tilbake til datoer. 
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Med hilsen 
 
 
 
Henning-A. Frantzen (e.f.) 
generalmajor 
 

Lars Aarrestad 
avdelingsdirektør 
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