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Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 16 S (2016-
2017) og Innst. 6 S (2016-2017) samt saldert budsjett for 2017 (blå bok). På bakgrunn av 
dette tildeles Norges Forskningsråd (NFR) totalt 33 860 000 mill koner over kap. 400, 

-post 50/post 23 og kap. 496 post 50. Det konstitusjonelle ansvaret for tildelingen over 
kap. 400, post 50/post 23 og kap. 496, post 50 er delt mellom Justis- og 
beredskapsministeren og Innvandrings- og integreringsministeren. 

Dette tildelingsbrevet utfyller de føringer og krav som ligger i Prop. 1 S (2016-2017) og 
spesifiserer Justis- og beredskapsdepartementets sektorpolitiske prioriteringer. Justis-
og beredskapsdepartementet viser for øvrig til tildelingsbrev til Norges Forskningsråd 
fra Kunnskapsdepartementet. 

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG S1YRINGSINFORMASJON FOR 
NORGES FORSKNINGSRÅD 

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev til NFR for nærmere omtale 
av regjeringens overordnede forskningspolitiske strategier og ambisjoner, samt hvilke 
mål og strategiske områder KD har fastsatt for Norges forskningsråd for 2017. 

Følgende mål gjelder for Norges Forskningsråd: 

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

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementets vektlegger at departementets tildelinger til NFR 
særlig skal bidra til måloppnåelse innenfor følgende mål og strategiske områder: 

• Mål: Møte store samfu.nnsutfordringer 
Strategisk område: Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, 
helse- og omsorgstjenester 

• Mål: Et velfungerende forskningssystem 
Strategisk område: Økt deltakelse i Horisont 2020 

• Mål: God rådgivning 
Strategisk område: Relevante og velbegrunnede forskningspolitiske råd til 
departementene 

Justis- og beredskapssektoren har et bredt ansvarsområde og står overfor store 
samfunnsutfordringer. Sentrale samfunnseffektmål for sektoren er å redusere 
sårbarheten i samfunnet og forebygge og å håndtere alvorlige hendelser og kriser, å 
redusere den alvorlige kriminaliteten, å motta færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov 
samt at flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv. 

Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av at tilskudd til programmer til Norges 
forskningsråd (NFR) skal sikre langsiktig kompetansebygging på forskningssvake 
områder, samt bidra til en kunnskapsbase for politikk- og forvaltningsutvikling. 
Departementet har utarbeidet en FoU-strategi for perioden 2015-2019 som prioriterer 
fire satsingsområder innenfor justis- og beredskapssektoren og en FoU-strategi for 
samfunnssikkerhet 2015-2019. 

Tildelingene til Norges forskningsråd skal bidra til langsiktig kunnskapsoppbygging 
innenfor følgende områder: 
• Samfu.nnssikkerhet og beredskap: Styrket læring, analyse og forskning om 

samfunnssikkerhet og beredskap, IKT-sikkerhet, IKT-utvikling i politiet og 
tverrsektorielle IKT-satsinger 

• Migrasjon og integrering: Forskning som grunnlag for styring og kontroll med 
innvandringen, samt kunnskap om konsekvenser og effekter av innvandringen 

• Straffesakskjeden og forebygging av kriminalitet: Sikre en straffesakskjede som er 
basert på kunnskap, hele veien fra forebygging av kriminalitet, politioperativt arbeid, 
etterforskning og straffebehandling 

• Regelverk og rettsvitenskapelig forskning: Sikre kunnskap om hvordan regler skapes, 
forstås, anvendes og virker 
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2.2 Styringsinformasjon 

Det vises til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev pkt. 3 som omtaler 
styringsinformasjon som er felles for alle departementene. 

3. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER FOR 2017 
Justis- og beredskapsdepartementet tildeler Norges Forskningsråd totalt 33 860 000 
kroner over kap. 400 post 50, kap. 400 post 23, samt kap. 496 post 50. Fordelingen av 
midler over forskjellige kapitler og poster i departementets budsjett følger nedenfor. 
Det vises også til omtale av de enkelte kapitlene og postene i Justis- og 
beredskapsdepartementets Prop 1 S (2017-2018). Tildelingen skal fordeles til 
forskningsprogrammene som fremgår av tabellen nedenfor. Tildelingene til 
programmet videreføres med dette på om lag samme nivå som i 2016. 

SAMRISK II 400 50 13 849 000 

Program for velferd, arbeid og mi sjon (VAM) 400 50 7 917 050 

Program for velferd, arbeid og migrasjon (V AM) 496 50 7 076000 

Europa i endring 400 50 1017 950 

IKf-pluss 400 23 3 000000 

Rettsvitenskapelig forskning 400 23 1000 000 

Totalt 33860000 

Midlene utbetales til Forskningsrådet etter faktura. 

JD tildeler midler til følgende forskningsprogram i NFR for å oppnå økt kunnskap 
innenfor departementets prioriterte satsingsområder: SAMRISK Il, VAM Il, Europa i 
endring og IKT-pluss. I tillegg gis det i 2017 en tildeling på 1 mill. kroner til å utarbeide 
et kunnskapsgrunnlag på rettsvitenskapelig forskning. Nedenfor redegjøres det kort for 
hvilken kunnskapsoppbygging departementet vektlegger innenfor det enkelte 
forskningsprogram. 

SAMRISK Il (Program om samfunnssikkerhet) 

Et viktig utgangspunkt for programmet er JDs samordningsansvar på området og 
behovet for en tverretatlig og helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhet. JD vektlegger 
at programmet skal bidra til ny kunnskap om trusler mot samfunnets evne til å 
opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivaretakelse av liv og helse under ulike 
former for kriser og påkjenninger. Forskningen skal bidra til å identifisere risikoer, 
trusler og sårbarheter, særlig innenfor og på tvers av kritiske samfunnsfunksjoner og 
ved bruk av IKT. Programmet skal være tverrfaglig og dekke flere samfunnssektorer 
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og ha et internasjonalt komparativt perspektiv. Forskningen skal ha god kvalitet og 
bidra til konkurransedyktige forskningsmiljøer innen samfunnssikkerhet, gi forbedret 
innovasjon, bedre samarbeid mellom forskning, utdanning og praksisfelt, samt sikre økt 
bruk av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og praksis. Forskningen skal 
formidles og oppleves som nyttig for departementet, fagetatene og andre aktører innen 
redningstjeneste, beredskap og sikkerhet. Videre skal SAMRISK Il bidra til å bygge 
kompetanse som gir kvalifikasjoner for uttelling i EU-program. 

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 
En grunnleggende utfordring i årene fremover er vedlikehold og utvikling av det 
norske velferdssamfunnet i møtet med en økende sosial og kulturell heterogenitet, 
globalisering av økonomi, politikk og arbeids- og næringsliv, kombinert med 
demografiske, sosiale og kulturelle endringer. Blant temaene som løftes frem gjennom 
VAM-programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal 
migrasjon, familie .og samfunn, verdiskapingog organisering i arbeidslivet,. og 
oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet 

Innvandringen til Norge, internasjonal migrasjon, inkludering og integrering er viktige 
tema i programmet. Det er blant annet et stort behov for kunnskap om de store 
migrasjonsstrømmene som kommer og forventes å komme i årene fremover, kunnskap 
om hvilke konsekvenser internasjonale forpliktelser har for nasjonal politikkutvikling, 
samt kunnskap om integreringsprosesser og parallellsamfunn/ diasporadynamikk. Det 
forventes at programmet bidrar med kunnskap om blant annet sosial ulikhet og 
inkludering og derigjennom belyser faktorer som vil være forebyggende for utvikling av 
kriminalitet. JD forventer at forskningen skal gi kunnskap som kan anvendes i 
utformingen av politikk og i forvaltningen av offentlige ordninger. 

Europa i endring 
Programmet tar utgangspunkt i satsing på de fire temaene: «Rett og demokrati i 
Europa», «Økonomisk utvikling og integrasjon», «Kulturelle endringsprosesser>> og 
«Utenriks- og sikkerhetspolitikk i Europa». Satsingen skal stimulere til europarelatert 
forskning av høy kvalitet. Forskningen skal gi ny innsikt og styrke 
kunnskapsgrunnlaget for politisk handling. Justis- og beredskapsdepartementet 
vektlegger de juridiske forskningstemaene i programmet og at det foregår løpende 
formidling i regi av programmet 

IK.T-pluss 
IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på HIT-forskning og -innovasjon. 
Satsingens hovedmål er å styrke kvalitet og øke dristighet og relevans i norsk IKT-
forskning ved å koble FoU-investeringene med nasjonale forutsetninger og behov for 
IKT-forskning og innovasjon. Programmet har hovedfokus på følgende IKT-faglige 
områder: "Kompleksitet og robusthet'', "Data og tjenester overalt'' og "Et trygt 
informasjonssamfunn". JD vektlegger særlig kunnskapsbygging innenfor følgende 
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forskningsområder: IKT-sikkerhet, sikkerhet i komplekse infrastrukturer, 
personvernfremmende teknologier, digital etterforskning og datakriminalitet samt 
kryptografi og sikkerhetsmekanismer. 

Rettsvitenskapelig forskning 
Det understrekes at tildelingen på 1 mill. kroner til å utarbeide et kunnskapsgrunnlag 
om rettsvitenskapelig forskning kun gis for 2017 og at tildelingen ikke videreføres for 
2018. Kunnskapsgrunnlaget på rettsvitenskapelig forskning skal kunne brukes som et 
utgangspunkt for den pågående dialogen mellom Norges Forskningsråd, Justis- og 
beredskapsdepartementet og de juridiske forskningsmiljøene. Dpeartementet kommer 
nærmere tilbake til dette oppdraget i eget brev. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en 
plattform som departementene og NFR vil kunne bygge videre på i arbeidet med å 
ivareta ]Ds sektoransvar for juridisk forskning. Sektoransvaret innebærer at Justis- og 
beredskapsdepartementet skal: 

• ha oversikt, på et overordnet nivå, over de norske kunnskapsbehovene i 
sektoren 

• følge opp internasjonalt forskningssamarbeid innenfor sin sektor 
• finansiere anvendt forskning og langsiktig kompetanseoppbygging for sektoren, 

samt grunnforskning som har målrettet finansiering . 

3.1 Fullmakt til midlertidig omdisponering 

Forskningsrådet gis, i tråd med de overordnede målsettingene for departementets 
tildeling, fullmakt til å omfordele midler innenfor programmene så lenge man sikrer 
god måloppnåelse og ivaretar programmenes planer. Gode grunner til omdisponeringer 
kan være forsinkelser eller for svak kvalitet i søknadsrundene til enkelte utlysninger. 
Dersom det legges opp til større endringer i fordelingen mellom programmene skal 
dette avklares med departementet i forkant. Departementet og Riksrevisjonen kan til 
enhver tid be om innsyn i bruken av midlene. 

Dersom Forskningsrådet mener at vesentlige endringer i tildelingsnivået til disse 
programmene eller områder vil gi større måloppnåelse, tas dette skriftlig opp med 
departementet. 

4. OPPDRAG 
Vi viser til den formidlingsaktiviteten av forskningsresultater Forskningsrådet har hatt 
på Justis- og beredskapsdepartementets områder. JD ønsker å øke denne bruken av 
Forskningsrådet, samt be om løpende bistand fra Forskningsrådet med å legge til rette 
for mer direkte og uformell dialog mellom departement og forskere. 

Det vises også til den rådgivningen Forskningsrådet har gitt knyttet til 
samfunnssikkerhetsforskningen generelt og forskning om IKT-sikkerhet spesielt. Det 
kan bli behov for fortsatt bistand og rådgivning innen dette feltet også i 2017. 
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Videre bes det om at Forskningsrådet tar en særskilt rolle som kontaktpunkt, 
tilrettelegger og pådriver i dialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet, 
Norges Forskningsråd og de juridiske forskningsmiljøene om rettsvitenskapelig 
forskning. 

5. RAPPORTERING 
Justis- og beredskapsdepartementet ber om at sektoransvaret legges til grunn for 
rapporteringen fra Norges Forskningsråd. Sektoransvaret er utdypet i pkt. 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 rapportene. 

6. FAKTURERING 
Departementet ber om at Norges Forskningsråd sender faktura (med 30 dagers 
betalingsfrist) senest innen 1. april 2017. Faktura sendes til: 
justis- og beredskapsdepartementet, Bestillerref: JD109837, c/o DSS Efaktura, Postboks 
8129 Dep 0032 Oslo. ]Ds elektroniske fakturaadresse er (EHFformat): 9908:972417831 

7. PLANLAGTE STYRINGSMØTER 
Departementet vil avholde det årlige styringsmøtet med Forskningsrådet på høsten 
2017. Departementet vil komme tilbake til møtetidspunkt og dagsorden for møtet på et 
senere tidspunkt. 

avdelingsdirektør 

Kopi til: 
Riksrevisjonen 
Kunnskapsdepartementet 
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