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1. INNLEDNING 

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjettforslag for 2017 (Prop. 1 S 
(2016-2017)), Innst. 14 S (2016-2017) og Stortingets budsjettvedtak. Tildelingsbrevet angir 
nærmere budsjettmessige føringer og føringer for virkemiddelbruk i 2017. 

Det vises også til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev som etatsstyrer for 2017. 

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG S1YRINGSINFORMASJON FOR 
NORGES FORSKNINGSRÅD 

Regjeringen har fastsatt fem mål for Norges forskningsråd: 

1. Økt vitenskapelig kvalitet 
2. Økt verdiskaping i næringslivet 
3. Møte store samfunnsutfordringer 
4. Et velfungerende forskningssystem 
5. 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. 
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2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra BLD 

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

BLD ønsker med sin bevilgning å støtte forskning og kunnskapsutvikling på områdene 
familie, ikke-diskriminering, barn og ungdom og barnevern. Forskningen skal bidra til å 
utvikle politikken på disse områdene. Det vises for øvrig til departementets forskningsstrategi 
(2016-2020) 1• Strategien legger grunnlaget for departementets forskningsinnsats. 

Det overordnede målet for departementets bevilgninger til Forskningsrådet er å styrke 
forskning: 

Om familie 
Om oppvekst- og levekår for barn og ungdom 
På ikke-diskrimineringsområdet 
Om utsatte barn og ungdom 

Familien er samfunnets sterkeste og mest grunnleggende sosiale fellesskap, og skaper rammer 
rundt barns oppvekst. Familien er ikke statisk, men endres ila. livsløpet og i takt med krav og 
endringer i samfunnet for øvrig. Forskning om familie må reflektere dette, og frambringe ny 
kunnskap om ulike aspekter ved forholdet familie-samfunn. Departementet ønsker videre å 
styrke forskningen slik at man i enda større grad vet hva som skal til for å sikre gode og 
trygge oppvekst- og levekår for barn og ungdom. Videre ønsker BLD å styrke forskningen og 
utvikle politikken på ikke-diskrimineringsområdet, slik at alle skal ha like muligheter og frihet 
til å treffe egne valg. I tillegg ønsker BLD å styrke forskningen for å få en bedre forståelse av 
hva som kreves for å gi utsatte barn og ungdom i barnevernet den rette omsorgen, tryggheten 
og utviklingsmulighetene de trenger, samt hjelpe foreldre til å være gode og trygge foreldre. 

BLD ber Forskningsrådet bidra til at resultatene fra programmene som departementet 
finansierer i Forskningsrådet blir formidlet. Kunnskapen skal gjøres tilgjengelig for 
departementet, så vel som andre brukere, på en slik måte at kunnskapen er lett anvendelig. 
Forskningsrådet oppfordres til å gjøre BLD oppmerksom på forskningsresultater innen 
departementets sektor. 

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/84 tbb7 eef3074d99826b2b777f4d1b30/bld-forskningsstrategi-2016-
2020 _ nett.pdf. 
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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. 

3. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER FOR 2017 

Budsjettildelingen fordeles med 3 244 000 kroner over kap. 846, post 50 og med 17 688 000 
kroner over kapittel 854, post 50. Tildelte midler for 2017 vil bli utbetalt i januar og august. 

Program Budsjett 
2017 kapittel/post 

Velferd, arbeid og migrasjon (VAM) 846.50 3 244 000 

Velferd, arbeid og migrasjon (VAM) 854.50 10 019 000 

Bedre og mer effektive helse-, omsorgs- og 
854.50 7 669 000 velferdstjenester (HELSEVEL) 

SUM 20 932 000 

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. 

Norges forskningsråd gis fullmakt til å omfordele midler som følge av for eksempel 
forsinkelser i programoppstart. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas 
opp med departementet. Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med 
departementet. 
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4. OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET 

Forskningsrådet, BLD og de øvrige finansierende departementene vil første halvdel av 2017 
arbeide fram forslag til en ny forskningssatsing etter utløpet av VAM-programmet. 

5. RAPPORTERING 

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

6. PLANLAGTE STYRINGSMØTER 

Det planlegges et styringsmøte etter at BLD har mottatt Forskningsrådets årsrapport for 2016. 

Med hilsen 

Dag Thomas Gisholt (e.f.) 
departementsråd 
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Tillegg til Norges forskningsråds tildelingsbrev for 2017 

Det vises til departementets tildelingsbrev til Forskningsrådet, date1t 23. januar. 

Ved en inkurie ble budsjettildelingen under punkt 3 i tildelingsbrevet satt 40 000 kroner for 
høyt. 

Samlet budsjett til disposisjon for 2017 på kapittel 854, post 50 utgjør etter dette 17 648 000 
kroner. Samlet tildeling til Forskningsrådet er denned 20 892 000 kroner i 2017. 

ed hilsen 

etil Moen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
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