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Statsbudsjettet 2014 - Tildeling til Norges forskningsråd  

 

Finansdepartementet legger med dette frem tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 

2014. I tildelingsbrevet legges premissene for hvilke hovedoppgaver Norges 

forskningsråd skal utføre i 2014, hvilke mål- og resultatkrav som skal oppfylles og 

hvordan rapporteringen skal foregå.  

  

 

1. ORIENTERING OM BUDSJETTET FOR 2014 

 

For 2014 stiller Finansdepartementet følgende beløp til rådighet for Norges 

forskningsråd: 

 

Forskningsprogrammer: 

Finansdepartementet støtter forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd 

med de beløp som fremgår av tabellen nedenfor: 

 

Kap./post Program Tildeling 

1600/21 Skatteøkonomisk forskning 9 000 000 

Sum  9 000 000 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 

Finansmarkedsfondet: 
Finansdepartementet stiller følgende beløp til rådighet for Finansmarkedsfondet 

knyttet til forskning og allmennopplysning om finansmarkedet. Det vises til nærmere 

omtale under punkt 4. 

 

Kap./post Program Tildeling 

1600/70 Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet 12 600 000 

Sum  12 600 000 

 

Det bes om at Forskningsrådet på vegne av Finansmarkedsfondet fakturerer hele 

tildelingen senest innen utgangen av 3. kvartal 2014. 

 

 

2. STYRINGSOPPLEGG FOR 2014 

 

Forskningsrådets mål for 2014 er omtalt i punkt 3. Det er etablert en felles målstruktur 

for Forskningsrådet, og det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2013–2014) for 

Kunnskapsdepartementet. Målstrukturen er felles for alle departementenes tildelinger 

til Forskningsrådet. De enkelte delmål blir konkretisert i tildelingsbrevene fra hvert 

enkelt departement. Under hvert delmål er det gjort rede for de styringsparametre 

(resultatindikatorer) som Forskningsrådet skal bli målt på, og som det skal rapporteres 

på, i årsrapporten for 2014.  

 

Risikovurderinger er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring overfor 

Forskningsrådet. I tillegg skal Forskningsrådet selv gjøre vurderinger av risiko i eget 

arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste 

risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Dette 

arbeidet skal forankres i styret. 

 

 

3. KONKRETISERING AV MÅLENE FOR FINANSDEPARTEMENTETS 

TILDELING FOR 2014 

 

Nedenfor følger en nærmere konkretisering av de delmålene i den nye målstrukturen 

som er relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Til hvert 

delmål er det ført opp resultatindikatorer som Forskningsrådet skal rapportere på i 

årsrapporten for 2014. 

 

3.1 Mål 1: Økt kvalitet, kapasitet og relevans i norsk forskning i hele landet 

 

Delmål 1.5: Styrket forskning i tråd med sektorens og forvaltningens kunnskapsbehov 

 

Resultatindikatorer: 

- Antall oppstartede prosjekter 

- Publiseringer 



Side 3 

 

3.2 Mål 2: God ressursutnyttelse og hensiktsmessig arbeidsdeling, 

samhandling og struktur i forskningssystemet 

 

Delmål 2.2: Merverdi gjennom effektiv utnyttelse av forskningsbevilgningene. 

 

Resultatindikatorer: 

- Antall prosjekter som melder om vesentlig forsinkelser og/eller manglende 

måloppnåelse 

- Overføring av ubrukte midler fra ett år til et annet 

 

3.3 Mål 3: Forskningens resultater tas i bruk i næringsliv, samfunnsliv og 

forvaltning i hele landet 

 

Delmål 3.1: God og tilpasset forskningsformidling til forvaltningen og allmennheten og 

gode læringsarenaer mellom foretak, institutter, UH-sektoren, helseforetakene og 

forvaltningen 

 

Resultatindikatorer: 

- Konferanser i regi av Forskningsrådet 

- Medieoppslag om forskningsresultater med referanse til Forskningsrådet 

 

 

4. OM FINANSMARKEDSFONDET  

 

Finansmarkedsfondet ble etablert ved at Stortinget vedtok å avsette en del av provenyet 

fra salget av Oslo Børs og Verdipapirsentralen.  

 

Fra og med 2013 er det innført en ny bevilgningsmodell. Fondskapitalen ble tilført 

statskassen og har blitt erstattet av ordinære utgiftsbevilgninger over statsbudsjettet fra 

og med budsjettåret 2013. I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget 12,6 mill. kroner på 

kap. 1600, post 70. 

 

Formålet med fondet er å bidra til økt kunnskap om, og forståelse for, finansielle 

markeders virkemåte. Videre skal fondet også fremme innsikt og økt bevissthet med 

hensyn på næringslivsetikk på finansmarkedsområdet. 

 

Finansdepartementet legger opp til at de årlige utgiftsbevilgningene til fondets formål i 

sin helhet overføres til Norges forskningsråd på vegne av Finansmarkedsfondet. 

Forskningsrådet opptrer etter fullmakt fra, og på vegne av, styret i 

Finansmarkedsfondet. Forskningsrådet disponerer således bevilget beløp i 

overensstemmelse med vedtak fattet av Finansmarkedsfondets styre. Norges 

forskningsråd forestår også regnskapsføringen.  

 



Side 4 

Det vises for øvrig til regelverk for Finansmarkedsfondet, fastsatt 24. april 2004 av 

Finansdepartementet. 

 

 

5. ØVRIGE KRAV TIL VIRKSOMHETEN 

 

For øvrige krav til Norges forskningsråd, herunder rapportering og frister, vises det til 

tildelingsbrevet til Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tale Teisberg e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Paal Gjennestad 

avdelingsdirektør 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

  Finansmarkedsfondet 
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