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1. Innledning 

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjettforslag for 2018 (Prop. 1 S 
(2017-2018)), lnnst. 14 S (2017-2018) og Stortingets budsjettvedtak. Tildelingsbrevet angir 
nærmere budsjettmessige føringer og føringer for virkemiddelbruk i 2018. 

Det vises også til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev som etatsstyrer for 2018. 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges 
forskningsråd 

Regjeringen har fastsatt fem mål for Norges forskningsråd: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Økt vitenskapelig kvalitet 
Økt verdiskaping i næringslivet 
Møte store samfunnsutfordringer 
Et velfungerende forskningssystem 
God rådgivning 

Det vises til punkt 2 og 3 i tildelingsbrevet fra KD som etatsstyrende departement for 
nærmere omtale av regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og av Forskingsrådets 
mål. 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra BLD 

For BLD er målet om å møte store samfunnsutfordringer (mål 3) særlig relevant, sammen 
med mål 5, god rådgivning. I tillegg er departementet opptatt av mål 1 om økt vitenskapelig 
kvalitet. 

Det overordnede målet for departementets bevilgninger til Forskningsrådet er å støtte 
forskning og kunnskapsutvikling: 

• Omfamilie 
Om oppvekst- og levekår for barn og unge 
Om utsatte barn og ungdom 
På likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet 

Forskningen skal bidra til å nå målene på departementets ansvarsområder, slik de omtales i 
de årlige budsjettproposisjonene. 

Forskningen på familieområdet skal bidra til å utvikle familiepolitikken og til styrket kunnskap 
om hvordan familiene innretter seg. Departementet ønsker videre å styrke forskningen om 
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oppvekst- og levekår for barn og unge, herunder hvordan hjelpen til utsatte barn og unges 
foresatte bør utformes slik at de kan være gode og trygge foreldre. 

BLD ønsker videre å styrke forskningen og utvikle kunnskapsgrunnlaget for politikken på 
likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. 

BLD ønsker også å styrke tverrfaglig forskning for å gi utsatte barn og ungdom i barnevernet 
god omsorg, trygghet og de utviklingsmulighetene de trenger. Det er behov for forskning om 
effektive tiltak, forskning for å gi systemkunnskap, samt forskning om samhandling mellom 
nivåene i barnevernet og mellom tjenester. 

Det vises for øvrig til departementets forskningsstrategi (2016-2020)1• 

BLD er opptatt av at Forskningsrådet bidrar til at resultatene fra programmene som 
departementet finansierer i Forskningsrådet blir formidlet og at kunnskapen gjøres 
tilgjengelig for departementet og andre brukere. 

BLD er opptatt av å oppfylle sitt sektoransvaret for forskning, og ønsker en drøfting av mulige 
strategiske tilnærminger med Forskningsrådet, blant annet om fordeler og ulemper ved ulike 
virkemidler. Departementet ønsker strategisk forskningsfaglig rådgivning som også strekker 
seg ut over Forskningsrådets programmer. Departementet ber Forskningsrådet om å ta 
initiativ til et første forberedende møte i februar 2018 for å avklare innretning og prosess for 
videre dialog. 

2.2 Styringsinformasjon 

Det vises til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer, punkt 3, som omtaler styringsinformasjon for 
målene for Forskningsrådet. 

Videre vises det til punkt 5 «Rapportering» i dette tildelingsbrevet, hvor sektoransvaret 
legges til grunn for rapporteringen til departementet. 

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/84fbb7eef3074d99826b2b777f4d1b30/bld-forskningsstrategi-2016-
2020_nett.pdf. 
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3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2018 

Budsjettildelingen fordeles med 3 143 000 kroner over kap. 846, post 50 og med 17 197 000 
kroner over kapittel 854, post 50. Tildelte midler for 2018 vil bli utbetalt i januar og august. 

Program 
Budsjett 

2018 
kapittel/post 

Velferd, arbeid og migrasjon (VAM) 846.50 3143 000 

Velferd, arbeid og migrasjon (VAM) 854.50 9 513 000 
>" 

Bedre og mer effektive helse-, omsorgs- og 
854.50 

7 684 000 
velferdstienester (HELSEVEL) 

SUM 20 340 000 

Tildelingen til VAM over kapittel 846, post 50 skal dekke både familie- og likestillingsfeltet. 

Tildelingen til VAM over kapittel 854, post 50 skal dekke både barnevernsområdet og den 
generelle barne- og ungdomspolitikken. 

Tildelingen til HELSEVEL over kapittel 854, post 50 skal dekke nødvendig 
kunnskapsutvikling i barnevernet og familievernet. 

De midlene som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet. 
Forskningsrådet gis fullmakt til å omfordele midler mellom programmer og virkemidler 
innenfor bevilgningen på en post, så lenge man sikrer måloppnåelse på lengre sikt. Gode 
grunner til omdisponeringer kan være forsinkelser i programstart eller dårlig søkning ved en 
bestemt utlysning. Awik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med 
bevilgende departement. Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med 
departementet. 

BLD viser til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer (side 19), og deres overordnede omtale av et 
nytt oppdrag knyttet til utsatte barn og unge. BLDs oppdrag er: 

BLD har behov for en gjennomgang og analyse av tilstand og behov på forskningsområdene 
innenfor temaet utsatte barn og unge. Arbeidet skal være sektorovergripende og favne 
utsatte barn og unge i bred forstand. Gjennomgangen og analysen skal avdekke: 

Forskningssterke og forskningssvake områder. 

Omfang og kvalitet av forskningskompetanse i kunnskapsmiljøene på områdene. 

Kunnskapshull, herunder en analyse av hvordan disse best bør dekkes med å gi en 
vurdering av aktuelle virkemidler. 
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Videre skal gjennomgangen sammenstille og vurdere kvaliteten på forskningen om sentrale 
ljenester og tiltak rettet mot utsatte barn og unge, med særlig vekt på barnevernet og 
familievernet. Det er blant annet relevant å innlemme: 

Forskning basert på registerdata. 

Forskning om utviklingstrekk. i samfunnet og hvordan samfunnsendringer påvirker 
utsatte barns oppvekst og levekår. 

Forskning om aktuelle tjenesters oppgaver, tiltak, samt samhandling mellom tjenester 

Relevant internasjonal forskning. 

Departementet ber om at Forskningsrådet tilrettelegger for og gjennomfører arbeidet. Det er 
ønskelig at resultatet fra arbeidet skal foreligge senest sommeren 2019. Endelig innretning 
avklares etter nærmere dialog. Departementet ber Forskningsrådet om å ta initiativ til et 
møte for å drøfte oppdraget (februar 2018). 

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 
Kunnskapsdepa'rtementet 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. BLD 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 

BLD ber om at sektoransvaret legges til grunn for rapporteringen. Sektoransvaret er utdypet i 
punkt 2.1 i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen om bruk av midlene skal skje i tråd med 
struktur og forventninger til innhold i årsrapport for de departementsvise rapportene. 

Side 5 



6. Planlagte styringsmøter 

Det planlegges et styringsmøte etter at BLD har mottatt Forskningsrådets årsrapport for 
2017. 

Med hilsen 

Dag Thomas Gisholt
departementsråd 

Kopi 

Kunnskapsdepartementet 
Riksrevisjonen 
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Kjetil Moen 
ekspedisjonssjef 




