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1. Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger med dette fram tildelingsbrev til Norges 

forskningsråd (Forskningsrådet) for 2018. Tildelingsbrevet følger opp Stortingets 

budsjettvedtak og forutsetninger, samt utfyller de forutsetninger og krav som ligger i Prop. 1 

S (2017-2018) fra ASD. Tildelingsbrevet legger rammene for Forskningsrådets virksomhet i 

2018, hvilke mål- og resultater som skal oppfylles og hvordan rapporteringen skal foregå. Det 

vises også til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet som etatstyrende departement. 

På bakgrunn av dette tildeles totalt 162,84 mill. kroner til Norges forskningsråd over kap. 601 

post 50. 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges
forskningsråd

Regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer er omtalt i 

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev. Oppfølgingen av Meld. St. 7 (2014-2015) 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 skjer i samarbeid med 

Forskningsrådet. Spesielt relevant og viktig for ASDs sektor er planens prioritering knyttet til 

fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester, 

samt ny kunnskap for å opprettholde det høye nivået på helse, miljø og sikkerhet i 

forbindelse med petroleumsvirksomhet i mer utsatte områder knyttet til prioriteringen Hav. 

Det vises også til planens vektlegging av behovet for en forsterket innsats for å utvikle høy 

kvalitet i fagmiljøer som er viktig for utvikling av utdanningskvalitet og velferdstjenester. 
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Regjeringen har fastsatt følgende mål for Forskningsrådets virksomhet: 

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 til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for en nærmere omtale av mål, 

strategiske områder og styringsinformasjon. 

2.1  Sektorpolitiske prioriteringer fra Arbeids- og sosialdepartementet 

For ASD er forskning og annen kunnskapsutvikling et virkemiddel som kan bidra til å nå 

regjeringens mål for arbeids- og velferdspolitikken og løse de utfordringer sektoren har. Det 

vises til omtale av mål og samfunnsutfordringer innenfor ASDs sektor i Prop. 1 S (2017-

2018) og i programplaner/mål- og rammeplaner for de respektive programmer og satsinger 

som ASD finansierer. 

Bevilgningen til Forskningsrådet skal ivareta deler av sektoransvaret for forskning. Dette 

gjelder både ved å bidra til forskning og kompetanseoppbygging for sektoren som sådan, og 

å sørge for forskning for politikkutvikling og forvaltning der kunnskapsutviklingen skal ha 

lengre tidshorisont.  Forskningsinnsatsen skal innrettes slik at den gir forskning av høy 

kvalitet som er relevant for sektoren og for gjennomføring og utviklingen av politikk, 

virkemidler og tjenester. Sektoransvaret omfatter områdene arbeidsmarked, arbeidsmiljø- og 

sikkerhet, velferd og pensjon. 

Regjeringens mål for Forskningsrådet og de strategiske områdene knyttet til disse utgjør 

rammen for ASDs langsiktige og strategiske styring av sine tildelinger til Forskningsrådet. 

Forskningsrådet skal dessuten følge opp programmer og satsinger departementet finansierer 

i tråd med de mål og prioriteringer som er nedfelt i programplaner og annet rammeverk. 

ASDs tildelinger til Forskningsrådet skal i særlig grad bidra til måloppnåelse under Mål 1 Økt 

vitenskapelig kvalitet og Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer. Måloppnåelse på disse 

områdene vil dessuten være nært knyttet til Mål 4 Et velfungerende forskningssystem og Mål 

5 God rådgivning.  

Områder som skal ha særlig oppmerksomhet i 2018 er: 

 Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer

I en ny satsing for arbeids- og velferdsforskningen forventer ASD solid kunnskapsutvikling 

om hvordan endringer i bl.a. demografi, globalisering, migrasjon og teknologi påvirker 

hvordan arbeidsmarked og arbeidslivet fungerer, hvordan arbeidskraften utvikles, utnyttes og 

ivaretas og hvordan de store velferds- og pensjonsordninger påvirkes mht blant annet 
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økonomisk bærekraft, effektivitet og måloppnåelse. Forventet utvikling i norsk økonomi vil 

kunne gi økt krav om effektivisering og omstilling i arbeidslivet og økt press på offentlige 

budsjetter og det offentlige velferdstilbudet.  Det forventes at kunnskap fra langsiktig 

forskning på arbeids- og velferdsområdet representerer et bredt perspektiv på de forholdene 

som påvirker arbeidsmarkedets og arbeidslivets funksjonsmåte og omstillingsevne, og hva 

denne påvirkningen består i.  

Det forventes langsiktig kunnskapsutvikling som gir innsikt i sammenhengene i arbeids- og 

velferdspolitikken, og i sammenhengene mellom denne og andre relevante politikkområder 

mht hvordan utviklingstrekk og trender påvirker sysselsetting, arbeidskraftens kompetanse 

og arbeidsmiljøforhold. En helt sentral samfunnsutfordring er at mange faller utenfor 

arbeidslivet hovedsakelig grunnet svake kvalifikasjoner og helseproblemer. Det forventes 

langsiktig forskning og utvikling av kunnskap som kan bidra til å løse denne utfordringen.  Vi 

viser også til Prop. 1 S (2017-2018) hvor departementet i større grad etterspør kunnskap om 

betydningen av kompetanse, utdanning og ferdigheter for inkludering i arbeidslivet, og 

studier som kan kaste lys over sammenhenger mellom manglende ferdigheter og helse, i 

den hensikt å utarbeide egnede tiltak for økt arbeidsinkludering.  

ASD har det overordnede myndighetsansvaret for sikkerhet og arbeidsmiljø i 

petroleumsnæringen. I en tid med store omstillinger og endringer i næringen, er det 

avgjørende å frembringe et mest mulig relevant kunnskapsgrunnlag. ASD forventer 

grunnleggende og anvendt forskning som bidrar til ny kompetanse, teknologi og innovasjoner 

for å forhindre storulykker og forbedret helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleums-

virksomheten, herunder knyttet til yrkesdykking. 

 Mål 5 God rådgivning

Forskningsrådet skal gi departementet god rådgivning med utgangspunkt i målene som er 

satt for Forskningsrådets virksomhet. ASD legger til grunn at rådene er relevante og 

velbegrunnede for en strategisk dialog med departementet. 

Vi viser i denne forbindelse til den pågående dialogen mellom departementet og 

Forskningsrådet om innretningen av en ny satsing på arbeids- og velferdsforskningen.  

Utover det som formidles i dette brev pkt. 2 vil ytterligere sektorvise prioriteringer og 

forventninger til Forskningsrådets aktiviteter og virksomhet håndteres i den videre dialogen 

og i styringsmøter.     

ASD er spesielt opptatt av at rådene fra Forskningsrådet ivaretar behovet for kvalitet og 

relevans i forskningen, målretting og spissing av innsatser der behovet tilsier det, samt 

flerfaglighet og tverrsektoriell forskning der det er viktig.  
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2.2 Styringsinformasjon 

Det vises til KDs tildelingsbrev og omtalen av styringsinformasjon for målene som er satt for 

Forskningsrådets virksomhet. Forskningsrådet skal gi styringsinformasjon som er relevant 

for å ivareta ASDs sektoransvar for forskningen. Se krav til rapportering under punkt 5 i 

dette tildelingsbrevet. 

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2018

For 2018 stiller departementet følgende beløp til rådighet for Forskningsrådet over kap. 601, 

post 50: 

TILTAKSPOSTER BELØP 2018 

ORDINÆRE PROGRAMMER: 

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 

- Hvorav andel til ISP Trygd 10 mill. kroner 

76 584 189 

Sykefravær, arbeid og helse – forlengelse av bevilgning 28 480 344 

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 20 653 282 

HelseVel/PraksisVel (Gode og effektive helse-, omsorgs- og 

velferdstjenester) 
29 348 846 

FØLGEFORSKNING/EVALUERING AV STORE REFORMER: 

Evaluering av pensjonsreformen 7 774 338 

Sum 162 841 000 

Årets bevilgning innebærer en styrking av programmet VAM med 10 mill. kr. som en 

oppfølging av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-

2024 og satsingsområdet Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, 

helse-, og omsorgstjenester. Det er den utfordringsdrevne langsiktige arbeids- og 

velferdsforskningen som skal styrkes. Den langsiktige forskningen på arbeids- og 

velferdsområdet må ha et bredt perspektiv på de forholdene som påvirker arbeidsmarkedets 

og arbeidslivets funksjonsmåte og omstillingsevne og hva denne påvirkningen består i. 

Satsingen skal bidra til: 

- Å følge med på utviklingen og få gode beskrivelser av denne 

- Identifisere årsaker og drivkrefter bak utfordringene og tilstander som dokumenteres 

- Å få tydeliggjort dilemmaer og konsekvenser av politiske veivalg 

- Kunnskap som kan bidra til treffsikker politikk, tjenester og tiltak 

Til grunn for bevilgningen ligger en reduksjon på 0,7 % som tiltak for avbyråkratisering og 

effektivisering.  

Midlene utbetales i to terminer, henholdsvis i februar og august. 
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Budsjettmessige føringer 

Tildeling av midler til forskning skal skje på bakgrunn av en vurdering av både 

forskningskvalitet og sektorrelevans. 

ASD forventer at Forskningsrådet ivaretar koordinering mellom programmer og satsinger 

som har berøringsflater med hverandre. 

Fullmakt til midlertidig omdisponering 

Forskningsrådet gis fullmakt til å omfordele midler mellom programmer og virkemidler 

innenfor bevilgningen på en post, så lenge en sikrer måloppnåelse og ivaretar 

programmenes planer og totale rammer på sikt. Gode grunner til omdisponeringer kan være 

forsinkelser i programoppstart eller dårlig søkning ved en bestemt utlysning. Avvik fra 

spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med departementet. Behov for 

vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med departementet. 

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. Virksomhetskostnadene ble tidligere finansiert gjennom bevilgningen fra 

Kunnskapsdepartementet over kap. 285 post 55 og gjennom en andel av FoU-bevilgningene 

fra alle departementer som finansierer forskning gjennom Forskningsrådet. Fra 2018 er alle 

bevilgninger fra departementene til drift av virksomheten i Forskningsrådet samlet på kap. 

285 post 55 på Kunnskapsdepartementets budsjett. 

Samlingen av virksomhetskostnadene på en felles post innebærer i seg selv ingen endringer 

i tjenestene som Forskningsrådet yter overfor departementene. Finansiering av forskning, 

overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal være de oppgavene som 

fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter. Vi 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

Forskningsrådet skal gi en vurdering av måloppnåelse for ASDs tildelinger. Rapporteringen 

på bruk av midlene skal skje i tråd med dokumentet "Forskningsrådets årsrapport og 

vedlegg til årsrapport: Struktur og forventninger til innhold" (se vedlegg til 

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev). ASD ber om rapportering med utgangspunkt i 

Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet og Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer. Det er særlig 
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viktig at Forskingsrådet rapporterer på forskningsinnsats rettet mot kvalitet og relevans, 

samt utvikling i kompetanse og forskningskvalitet på forskningssvake områder.  

6. Planlagte styringsmøter

Departementet vil avholde styringsmøter i juni og desember 2018. Møter utover dette avtales 

etter behov. 

Med hilsen 

Eli Telhaug (e.f.)  

departementsråd 

Tom Gulliksen 

ekspedisjonssjef 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 


