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Statsbudsjettet 2014 - Tildeling til Norges forskningsråd
Arbeids- og sosialdepartementet(ASD) legger med dette frem tildelingsbrev til Norges
forskningsråd for 2014. I tildelingsbrevet legges premissene for hvilke hovedoppgaver Norges
forskningsråd skal utfore i 2014. hvilke mål- og resultatkrav som skal oppfylles og hvordan
rapporteringen skal foregå. Tildelingsbrevet utfyller de foringer og mål som ligger i Prop. I S
(2013-20141 fra Arbeidsdepartementet.
Stortinget behandlet innstillingen (jf. Innst. IS S (2013-2014o fra Arbeids- og sosialkomiteen
06.12. 2013. og gjorde vedtak i samsvar med innstillingen vedrorende
bevilgningen til Norges forskningsråd over Arbeidsdepartementets budsjett. På bakgrunn av
dette tildeles totalt 134.12 mill, kroner til Norges forskningsråd over Kap. 601 post 50.
Bevilgningen omfatter Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder og det
sektorpolitiske ansvaret for forskningen som følger av dette.
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FOR 2014

1. ORIENTERING OM minsiErfET

Norges

fir

beløp til rådighet

folgende

For 2014 stil ler departementet

forskningsråd:

Beløp 2014

Kap. Post

TILTAKSPOSTER
PROGRAMMER

ORDINÆRE

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

Hvorav

601. 50

66 807 000

601. 50

28 576 000

petroleumsvirksomheten

601. 50

20 722 000

FoU for helse- og velferdstjenestene

601. 50

10 210 000

601. 50

7 805 000

— 11 023 000

andel til trygdeforsknmg

pa arbeidslivet

Hvorav andel tLl Søkelys

—514 000

arbeid og helse

Sykefravær

Hvorav andel til aldring og arbeid

Helse miljø og sikkerhet
Praksisrettet

4 132 000

AV STORE REFORMER

FØLGEFORSKNING/EVALUERING

Evaluenng av Pensjonsreformen

134 120 000

SUM

1.1 Fullmakt til midlertidig omdisponering
Norges forskningsråd

gis fullmakt
bevilcningen

innenfor

virkemidler

i procramoppstart

forsinkelser

mellom

på sikt. Gode grunner

eller dårlig

søkning

på mer enn 10 pst. av tildelingen

omdisponeringer
departementet

midler

på en post, så lenge man sikrer

og totale rammer

planer

programmenes

til å omfordele

måloppnåelse

og ivaretar

til omdisponeringer

ved en bestemt

utlysning.

et virkemiddel,

innenfor

oc

programmer

kan være

Ved behov for
skal

varsles.

1.2. Merknader til de enkelte programmer og satsinger
Arbeids-

og sosialdepartementet
mellom

koordinering

programmer

forutsetter

som har bereringsflater

For å følge opp målet om bedre samordning
internasjonal

forskningsfinansicring,

forskningsprogrammerj-aktiviteter
aktiviteter

og finansieringskilder.

forskningsprogram
nasjonale
uteniandske

Side 2

aktiviteter
aktører.

eller aktivitet

at Forskningsrådet

mellom

ses i sammenheng

med hverandre.

nasjonal,

skal Forskningsrådet

europeisk

eller at man vurderer

og annen

sørge for at nasjonale

med europeiske

Dette kan blant annet innebære
ser på arbeidsdeling

nødvendig

ivarctar

mellom

og internasjonale

at man innenfor

et

europeiskejinternasjonale

å utlyse en del av midlene

i samarbeid

med

og

1.2.1 Pmgramihr velfe rd, arbeidsliv og migrasjon (1/24A1)
Programplanen for dette programmet ble revidert i 2012 for perioden 2013-2018, med
utgangspunkt i programstyTets midtvelsrapport for perioden 2009-2012. Departementel viscr
til de mål og prioriteringer som er satt for programmet, herunder den strategiske prioriteringen
om at VAM-forskningen skal ta for seg problemstillinger av betydning for politikk og
forvaltning og andre sentrale samfunnsaktører. For øvrig viser vi til departementets
konayagutaytr tiS YY9i1ertTyrowamplaanga11 hre-v ay '16.S1().2t)3tÏI iY'orges l'orskninesråd.
Departementet omdisponerte midler til VAM-programmet i 2013 med henblikk på å
frembringe forskningsbasert kunnskap om hvordan myndighetenc kan fremme okt
sysselsetting blant personer med nedsatt furksjonsevne under 30 år, jf. departementets
tildelingsbrev for 2013. Dersom denne problernstillingen ikke blir ivaretatt ved behandlingen
av søknader til utlysningen foretatt høsten 2013, ber vi om at dette tema blir særlig ivaretatt i
neste utlysnine.
Formidling fra prosjektene blir viktig i den neste proaramperioden. og departementet ønsker å
folge aktivt rned på resultatene fra forskningen utover det som blir formidlet grennom
Forskninesrådets rapporter og formidlingskonferanser mv. Departementet legger til grunn at
programmets og forskninesprosjektenes nettsider vil være en sentral kilde til oppdatert
informasjon øm forskningsresultater og aktiyiteter, jf. kap. 6 i programplanen.
Når det gjelder støtte til tidsskriftet Sokelvspà arbeidslivet viser vi til vårt supplerende
tildelingsbrey av 27.02, 2012. Vi legger til grunn at Forskningsrådet utreder alternativer til
dagens finansieringsmodell med sikte på å sikre videre cksistens av et tidsskrift med
tilsvarende faglig profil. kvalitet og omfang som Søketvspå arbeidsliwt fra og med 2015.
1.2.2 Prograrn.thr syke.fravær, ad)eid og heke
Mandat og programplan for clette programmet ble revidert i 2011 slik at programmet oesa
ivaretar forskning om arbeid og hglse og arbeidsmiljø. Programmet ble styrket fra
departementets side i 2012. Det vises for øvrie til korrespondansen knyttet til revidering av
programplanen og tidligere tildelingsbrev fer:innholdsmessige presiseringer fra departementet
om programmets innretning og prioriteringer.
En evaluatorgruppe har i 2013 etter oppdrag fra programstyret foretatt en gjennomgang av
hele programmets portefolje siden 2008. Rapporten Gjennwngang qf ponekølgen til
fOrskningsprogrammet
"SykEdrawyr, arbeid og hetse per november 2013 " har dels vurdert om
de bevilgede prosjektene dekker de sentrale problemstillingene i programplanene og dels
vurdert hvordan forskningsnivået i prosjektene samlet sett plasserer seg i forhold til den
intemasjonale forskningsfronten. Rapporten peker bl.a. på at hovedømrådet "Sykefravrer,
frafall og utstøting- er srerdeles godt og bredt dekket og at prosjektene synes å ha høy kvalitet.
Den pcker videre på at området "Arbeidsmiljo og helse" er vesentlig dårligere dekket og
pcker særlig på områder som omhandler effekter av intervensjoner på arbeidsplassen,
arbeidstid og alternative arbeidstidsordninger samt innvandrere og utsatte grupper.
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Departementet legger til grunn at rapporten vil være ct nyttig grunnlag for vurdering ay
soknadene til siste utlysning i programmet.
12013 har en annen cyaluatorgruppe gjort en gjennomgang av norsk arbeidshelseforskning og
avgitt rapporten 'Torskiv.fig og olea(femisk udanning huteu cubeldshelse i Norge"til
Programstyret for sykefravær, arbeid og helse. Departementet legger til grunn at også denne
rapporten kan gi nyttige innspill til behandling ev soknader i siste utlysningsrunde. Rapporten
vil også gi departementet et nyttig grunnlag i det videre arbeidet med utvikling og foryaltning
av arbeidshelseforskningen.
Når programmet går inn i siste fase og stedig flere av prosjektene aysluttes, legger
departementet til grunn at Forskningsrådet legger stor vekt på formidling både av nye funn og
viten fra enkeitprosjektene, men også en aktiv formidling av hvordan programmet samlet sctt
har brakt kunnskapen på de releyante temaområdene framover. Det må legges stor yekt på
aktiy formidling både til relevante brukergrupper og til allmennheten, i tillegg til at det må
stflles store forventninger til vitenskaplig publisering, også inteniasjonalt.
1.2.3 Praksisrettel FoU fOr helse- og vellerdstjenestene(ProksisVel)
PraksisVel cr en oppfolging av mål og ambisjoner gitt i Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning
for velferd. Målet med satsingen er å styrke praksisrettet forskning for og om helse- og
i fagmiljoene som gir
yelferdstjenestene og samtidig bidra til å øke forskningsforankringen
utdanning innenfor disse omradene. PraksisVel skal bidra til samarbeid mellom forskning,
utdanning, yrkesulovere og brukere for å styrke kunnskapsbasert praksis. Tjenestene og
denne satsingen.
ytelsene fra arbeids- og velferdsforvaltningen er en del av praksisfeltet
robuste
faglig
utvikle
å
til
bidra
skal
Departementet har forventninger til at satsingen
med kompetanse til å forcta analyser av de tjenester som horer inn under arbeids- og
velferdsforvaltningen, og at programmet har en innretning som bidrar til utvikling og
overforing av kunnskap for utvikling av forskningsorienterte utdanningsmiljoer og
kunnskapsbaserte velferdstjenester.
Departementet har ikke tatt stilling til NFRs forslag om å innlemme PraksisVel i et nytt stort
program "Gode og effektive helsc-, omsorgs- og velferdstjenester", og det er heller ikke, så
vidt vi forstår, avklart newet siikt stort program ev. skal opprettes. Vi forntsetter at
Forskningsrådet i dialog med de berorte departementene vurderer hva som er en
hensiktsmessig orgeniscring av PreksisVel.
Departementet styrker satsingen med 4 mill, kroner i 2014. Vi ber om at disponeringen av
midlene for 2014 skjer på grunnlag ay den nye strategiske planen for PraksisVel som skal
være klar tidlig i 2014 samt den utlysingsteksten som utarbeides med grunnlag i
strategiplanen.
1.2.4 Ikke, mi1jo og sikkerhet i petroleumseirksomheren - PKIROMAKS 2
I lovedmålet med HMS-satsingen for perieden 2012-2016 er å fremme ny kunnskap og nye
losninger som kan redusere risiko ved å adressere sentrale sektorutfbrdringer i
petroleumsnæringen. Overordnede fokusområder er
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• .Sla-akiurelle endringer i
Storulykkesrisiko
Arbeidsmil,tøriviko

olevunsm

HMS-satsingen skal være en sentral del av det nye PETROMAKS 2-programmet som er
operativt fra 2013. Sentrale sektorutfordringer som adresscres er blant annet knyttet til nytt
aktorbilde, internasjonalisering av næringer, ny teknologi, nyc driftsfonner, aldring og
forlenget levetid for innretninger og felt, åpaing av sårbare og værharde områder med mer.
Departementet viser også til at bl.a. forskning som gjelder dykkeaktiviteter på norsk sokkel
ogsa framover bor være et prioritert område innenfor HMS-satsingen.
For å nå målsettingen mcd HMS-satsingen og for å styrke kunnskapsoverforing og
implementering av kenkrete lesninger, formsettes et Herfaglig og tett samarbeid mellom
forskningsaktorer og næringsliv.
1.2.5 Eiilluering av N4V-refarmen
2013 er siste året med bevilgning til evalueringen av NAV-refonnen, men noen av modulene
vil ha aktiviteter også utover i 2014. Vi ber om at evalueringen folges opp i benhold til
samarbeidsavtalen mellom Forskningsradet og departementet, bl.a, når det gjelder
rapportering.
1.2.6 Ei aluering av Pensjonsre4hrInen
Evalueringen følges opp i henhold til mål- og rammedokumentet
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som cr utviklet.

2. NIAL OG STYR1NG I 2014
2.1 M1ilene i forskffingspolitikken

Målene for norsk forskningspolitikk fremgår av Meld. St. I 8 (2012-2013) Lange linjer —
kunnskap gir muligheter. Spesielt relevant og viktig for Arbeids- og sosialdepartementets
sektor er målet om at norsk forskning skal bidra til forskningsbasert velferdspolitikk og til
forskningsbasert profesjonsutøvelse i velferdssektorens yrker.
2.2 Overordnet
Forskningsrådet

mål for Norges forskningsråd
skal bidra til at Norge utvikler seg som kunnskapssamfunn

skal yære blant de fremste

når det gjelder

kunnskap.

Forskningen

yelferden,

syare på samfunnsutfordringene,

Det overordnete
departementenes

målet

skal fremskaffe

er operasjonalisert

tildelinger

å utvikle,
kunnskap

Norge

dele og ta i bruk ny
som kan øke verdiskapingen

sann utvide

grensene

i tre mål, med tilhorende

og

for yår erkjennelse.
delmål

for

til Forskningsrådet.

2.3 Konkretiscring
av målene for Arbeids- og sosialdepartementets
tildeling for 2014
Departementets sektoransvar innebærer bl.a. å bidra til langsiktige strategier for
kunnskapsoppbygging på departementets sektorområder. Bevilgningen til Norges
forskningsråd skal i hovedsak ivareta det brede sektoransvaret med særlig vekt pålangsiktig
kompetanse- og kunnskapsoppbygging.
Samlidig må midlene disponeres slik at det på sikt
bidrar til å realiscre de overordnete målene for sektoren.
Arbeids- og sosialdepartementet
forskningsinvesteringene:

har folgende inter ne hovedmal med

. De skal bidra til langsiktig og målrettet kunnskapsoppbygging innenfor Arbeids- og
sosialdepartementets sektorområder.
De skal sorge for at det eksisterer nodvendig kunnskap om måloppnåelse og effekter
av iverksatte tiltak.
De skal bidra til at det eksisterer kornpetente forskningsmiljoer på samtlige av
departementets områder.
Målstrukturen som følger nedenfor er fclles for alle departementenes tildelinger til
Forskningsrådet Som det frenikomtner i teksten nedenfor vurderes "Dolmal 1..5 Slymket
,forskning i tråd med sektorenes
jOrvalmingens kunnskapsbehov''og
"Delmål 3.1. God og
tilpasset forskningsformidling
ti1fon,ahningen og allmemilleten og gode keringsarencer
mellom.1bretak, instinåter, UH-sektoren. helselbretakene og Jorvaltningen'' som de mest
relevante ingåenc for Arbeids- og sosialdepartemeMets sektor. Forskningsrådet skal rapportere
på disse til Arbeids- og sosialdepartementet i årsrapport for 2014.
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Mal

I: Okt

kvalitet

ka

asitet

Delmål I. /:

Stvrket

forskning

Iklmål 1.2:

Styrket

bredde

ressurser

Delmål 1.3.

Styrket

o

relevans

på nasjonalt

av langsiktig.

forsknin

prioriterte

i hele landet

omrader.

urunnleggende

forskning

og kons

ntrasjon

av

rundt den beste forskningen.

bredde

av forskningsbasert

rundt de beste forsknings-

Iklmal 1.4:

Mer forskning

Iklmål 1.5:

Styrket

innovasjon

og konsentrasjon

av ressurser

og irmovasjonsmiljoene.

i meringslivet.

forskning

Resuliatindikworer-

i norsk

Både i bredden

i tråd med sektorencs

og i spiss

ou forvaltninuens

kunnskapsbehov.

I.5:

Kvalitetsutvikling

i

ro •ramforsknin

Jen og fin evaluerinuer innenfor områder
finansien
av ASD. herunder forskning
knyttet til velferd. arbeidsliv.
migrasjon.
sykefravær.
arbeid og helse. HMS i petroleumssektoren.
evaluering
NAVreformen

og evaluerine

prosjektvolum(antall)
antall

prosjektenes

publiseringennasjonalt

avlagte

Strategisk

av PensjonsrefOrmen

m.v..

når det gjelder:

storrelse

internasjonalt

i hoyt ansette publikasjoner

mvn

doktorgrader
av handlinusrettede prouramsatsninger

utvikling

når det gjelder:

brukerdialog
samsvar

mellom

virkemidler

programplanens

innenfor

Budsjetånessige

og figlige Iåringer

Forskninusrådet

bes å vurdere

departementene.

tjenesteproduserende

kvantitative

analyser

og relevans

av forskningen.

Delmål 1.6: Styrket
Mål

uthytte

Delmål 2.1

for evalueringer.

fagområder.

fra internasjonalt

o

og prosjektportefolje

programsatsningene

virksomheter

av programmer.

2: God ressursutnyttelse

i forsknin

behovet

prioriteringer

brukemndersokelscr

m.v.).

kvalitative

forskningsmiljoer

(i for eksempel

vurderinger

og

m.v, for å fastslå kvalitet

forskningssamarbeid.

hensiktsmessi

arbeidsdelin

samhandlin

o

ss stemet.

God sammenheng

mellom

nasjonal

forskningsinnsats

og intemasjonalt

forskningssamarbeid.

Delmål 2.2

Merverdi

Delmal 2.3

Dmamisk

Side

gjennom

effektiv

og eftektiv

utnyttelse

samhandling

av forskninusbeviluningene.

ou arbeidsdelinu

i forskninussystemet.

struktur

Delmål 2.4: Ivareta et strategisk

ansvar for tb[skningsinslituuene.

3: Forsknin Yens resultater
11.1å1

tas i bruk i nærinosliv

samfunnsliv

o forvaltnin

i hele

landet.
Delmiil 3.1: Uod og tilpasset forskningsfOrmidling til forvaltningen og allmennheten og gode
latringsarenaer mellom foretak, instituRer, UI-1-sektoren, helseffiretakene og
forvaltningen.
Residtarindlleatorer —3. I:
Kvalitetsutvikling, nytenkning og brukerfokus i forskningsformidlingen
formidlingsaktivitet (antall og type aktivitel)
formidlingskvalitet (tiltaksevaluering fra brukerhold)
vfrksomhet
kunnskapsoppsummerende
Arheids- og sosialdepartementet har i samarbeid med Forskningsrådet gjennomført
formidlingsaktivitet med mer direkte og uformell dialog mellom departement og forskere
ber Forskningsradet bista departementet i en videreforing av denne praksisen.
furskningsresultater

Delmål 3,2: Styrket kommersialiscring
takt i næringsliv
Delmål 3.3: Styrket

og offentlig

kunnskapsgrunnlag

og økt innovasjonsevne

og -

sektor.
i det forskningsstrategiske

og rådgivende

arbeidet.

2.4 Øvrige krav til virksomheten
Når det gjelder

krav til rapportering,

oversendelse

foringer fra departementene til Forskningsrådet,
tildelingsbrev til Forskningsrådel for 2014.

og andre felles
vises det til Kunnskapsdepartementets
av budsjettdokumenter

3. DIALOG OG PLANLAGTE

MØTER
Departememet vil avholde et dialogmote i juni 2014 blant annet for å diskutere årsrapport
videre bli
2013, vedtatt budsjett 2014, samt Forskningsradets hudsjettforstag for 2015. Det
avholdt et dialoginote i desember 2014. Ternaet for dette møtet vil blant annet være
tildelingsbrev og Forskningsrådets innspill til store satsinger for 2016.

.tiled hilsen

Rune Solberg (e.f )
ekspedisjonssjef
.

Tone Westlie
avdelingsdirektør
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