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Statsbudsjettet 2014 – tildelingsbrev til Norges forskningsråd  

1. INNLEDNING 

Tildelingsbrevet følger opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt 

forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til Forskningsrådet. Tildelingsbrevet 

er hovedkanalen for formidling av forventninger for 2014.  

 

Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger for 2014 vil bli formidlet gjennom tillegg 

til tildelingsbrev i løpet av året.  

 

2. OVERORDNEDE FORVENTNINGER TIL NORGES FORSKNINGSRÅD 

Norges forskningsråd er regjeringens viktigste virkemiddel for å utvikle 

forskningssystemet og for å gjennomføre de forskningspolitiske prioriteringene til 

Stortinget og regjeringen. I siste forskningsmelding (2013) er det stilt klare forventninger 

til Forskningsrådet i lys av evalueringen som ble ferdigstilt i 2012. Departementet legger 

vekt på at Forskningsrådet skal være en pådriver for endring og fornyelse i det norske 

forskningssystemet. Arbeidet med økt kvalitet og fornyelse, rådgivning, tydeligere 

profilering av forskningsmiljøene og internasjonalt samarbeid blir viktige felter framover.   

 

3. MÅL 2014 

Mål- og resultatstyring legges til grunn i Kunnskapsdepartementets styring av 

underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med 
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integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet. 

Som Forskningsrådet er kjent med, er departementet i gang med et prosjekt for å 

videreutvikle mål- og resultatstyringssystemet for departementenes styring av 

Forskningsrådet. Det nye mål- og resultatstyringssystemet skal bli et virkemiddel for 

bedre styring av Forskningsrådet og for koordinering av departementenes 

styringssignaler til Forskningsrådet. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2014 og skal tas i 

bruk i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. 

 

For 2014 vil den eksisterende målstrukturen og tilhørende styringsparametre ligge til 

grunn. Rapportering for 2014 skal skje etter den etablerte målstrukturen og føringene i 

dette brevet. 

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

Delmål 1.1: Styrket forskning på nasjonalt prioriterte områder.  

Delmål 1.2: Styrket bredde av langsiktig, grunnleggende forskning og 

konsentrasjon av ressurser rundt den beste forskningen.  

Delmål 1.3: Styrket bredde av forskningsbasert innovasjon og konsentrasjon av 

ressurser rundt de beste forsknings- og innovasjonsmiljøene. 

Delmål 1.4: Mer forskning i næringslivet. Både i bredden og spiss.  

Delmål 1.5: Styrket forskning i tråd med sektorenes og forvaltningens 

kunnskapsbehov.  

Delmål 1.6: Styrket utbytte fra internasjonalt forskningssamarbeid.  

 

Mål 2: God ressursutnyttelse og hensiktsmessig arbeidsdeling, samhandling og 

struktur i forskningssystemet. 

 

Delmål 2.1: God sammenheng mellom nasjonal forskningsinnsats og 

internasjonalt forskningssamarbeid.  

Delmål 2.2: Merverdi gjennom effektiv utnyttelse av forskningsbevilgningene. 

Delmål 2.3: Dynamisk og effektiv samhandling og arbeidsdeling i 

forskningssystemet. 

Delmål 2.4: Ivareta et strategisk ansvar for forskningsinstituttene. 

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, UoH-sektoren, 

helseforetakene og forvaltningen. 

Delmål 3.2: Styrket kommersialisering av forskningsresultater og økt 

innovasjonsevne og -takt i næringsliv og offentlig sektor. 

Delmål 3.3: Styrket kunnskapsgrunnlag i det forskningsstrategiske og rådgivende 

arbeidet. 
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4. ANDRE KRAV OG FORVENTNINGER 

Vedtektene for Norges forskningsråd legger de overordnede rammene og retning for 

Forskningsrådets virksomhet. I tillegg gjelder hovedinstruksen for økonomiforvaltningen i 

Norges forskningsråd, fastsatt 6. september 2005. 

4.1 Vurdering og håndtering av risiko 

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

Forskningsrådet.  I tråd med dette skal Forskningsrådet  gjennomføre risikovurderinger 

for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette 

tildelingsbrevet.  Arbeidet skal forankres i styret. 

  

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor en ramme for styring 

og kontroll, med følgende hovedelementer: 

 Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, og avvikets vesentlighet 

for virksomhetens måloppnåelse.  

 Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal 

iverksettes for å redusere sannsynligheten for avvik til et akseptabelt nivå. 

 Valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel 

ressursramme. 

 

I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal Forskningsrådet redegjøre for sine 

risikovurderinger og styringstiltak. 

4.2 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Norges forskningsråd skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre 

årlige kriseøvelser. Forskningsrådet skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i 

samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende 

handlingsplan, jf. brev av 21.06.13 fra Kunnskapsdepartementet. Forskningsrådet skal 

fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefaling om å styrke 

holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-

utnyttelse og resultatorientert lederskap. 
 

Kunnskapsdepartementets «Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i kunnskapssektoren»1 skal ligge til grunn for Forskningsrådets arbeid på dette 

feltet. Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på veilederen «Alvorlige hendelser i 

barnehager og utdanningsinstitusjoner – veiledning i beredskapsplanlegging»2, som er 

utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.  

 

Departementet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret 2014: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2013 eller 2014? 

                                                
1 http://www.regjeringen.no/kd/planer/2011/styringsdokument---samfunnsikkerhet-og-b.html?id=634596 
2 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/kriseberedskap/ 
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2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2014? 

3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? 

 

Dersom spørsmål besvares med nei, må Forskningsrådet opplyse hvorfor tiltaket ikke er 

gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal 

gjennomføres.  

 

Departementet vil i oktober 2014 gjennomføre tilsyn med Forskningsrådets 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.  

4.3 Informasjonssikkerhet 

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan ble vedtatt i 

desember 2012.  Departementet gjør oppmerksom på muligheten for virksomheter til å 

benytte seg av UNINETTs tjenester og betydningen av at strategisk viktige virksomheter 

som Forskningsrådet knytter seg til et responsmiljø, for eksempel UNINETT CERT eller 

et annet fungerende responsmiljø. 

4.4 Forenklingsarbeid 

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen 

drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og 

overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg skal virksomhetene 

innen 1. september 2014 foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av 

andre som skaper "tidstyver" for virksomheten.  

4.5 Lærlinger 

Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall 

lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Det bør innenfor virksomhetens rammer, 

legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene skal i 

årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten 

og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM 2011-06 «Om oppfølging av arbeidet 

med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens 

sentrale tjenestemannsregister (SST)». Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, 

kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. 

4.6 Åpen publisering  

Departementet viser til tidligere dialog med Forskningsrådet om hvordan 

forskningsmeldingens prinsipper om åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler 

skal følges opp. Departementet forutsetter at Forskningsrådet samarbeider med CRIStin 

og med institusjonene om hvordan den nye policyen for åpen publisering og 

tilgjengeliggjøring av artikler som er under utarbeiding, kan ivareta disse prinsippene på 

en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, jf. pkt. 4.4 om forenkling. Når det gjelder 

åpen tilgang til data, avventer departementet resultatene fra utredningen Forskningsrådet 
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har igangsatt og tar sikte på konkret oppfølging gjennom dialog så snart disse resultatene 

foreligger.     

 

5. BUDSJETTET FOR 2014 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Innst. 14 S 

(2013-2014) og Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). 

Hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2014 er som følger: 

 

Felles løft for unge forskertalenter (kap. 285 post 52) 

For å bedre de unge forskernes mulighet for å nå opp i konkurransen med de etablerte 

forskerne styrkes ordningen Fri prosjektstøtte med 50 mill. kroner i 2014. Gjennom 

fellesløftet 2 bidrar universitetene med tilsvarende midler slik at denne satsingen blir på 

totalt 300 mill. kroner over tre år.  Midlene skal øremerkes unge forskere som er tidlig i 

karrieren sin. Forskningsrådet skal bruke minst 687 mill. kroner til Fri prosjektstøtte i 

2014.  

 

Økt internasjonalisering (kap. 285 post 52) 

For å bidra til økt deltakelse i europeisk forskningssamarbeid, økes bevilgningen til STIM-

EU-ordningen og andre tilsvarende virkemidler. Forskningsrådet skal i 2014 bruke minst 

55 mill. kroner på STIM-EU og andre tilsvarende virkemidler. 

 

Satsing på generiske teknologier (kap. 285 post 53) 

Satsing på de tre generiske teknologiområdene er viktig for fornyelse i samfunns- og 

næringsliv. Bevilgningen til langsiktig, grunnleggende forskning innenfor programmene 

BIOTEK2021, NANO2021, VERDIKT og til ELSA skal økes med 25 mill. kroner i 2014.  

 

Ordning med nærings-ph.d og offentlig sektor-ph.d (kap. 281 post 50) 

Nærings-ph.d-ordningen bidrar til mer forskning i næringslivet og skal bidra til økt 

mobilitet mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Det bevilges 7,8 mill. kroner i 2014 

til i alt 50 nye stillinger i nærings-ph.d-ordningen og til en nyordning der offentlige 

virksomheter kan søke støtte for at ansatte kan gjennomføre doktorgrad som er relevant 

for virksomhetens ansvarsområde. Offentlig ph.d-ordningen etableres i tråd med 

Forskningsrådets anbefaling, jf brev av 10.10.2013. 

 

Gaveforsterkningsordning (kap. 285 post 53) 

Som varslet i Prop. 1 S (2013-2014) blir gaveforsterkningsordningen gjeninnført fra 1. 

januar 2014, med en budsjettramme på 50 mill. kroner. Kunnskapsdepartementet har 

fastsatt en forskrift for ordningen. Forskningsrådet har fått ansvaret for å forvalte 

gaveforsterkningsordningen. Kunnskapsdepartementet vil videre utarbeide en veileder for 

Forskningsrådet. Departementet vil også invitere Forskningsrådet til et eget møte om 

gaveforsterkningsordningen. 

 

Administrasjonsbevilgningen (kap 285.55) 
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Som varslet i Prop. 1 S vil Kunnskapsdepartementet for 2014 sette tak på de interne 

administrasjonsutgiftene i Forskningsrådet. De samlede interne administrasjonsutgiftene 

som består av Kunnskapsdepartementets administrasjonsbevilgning over kap. 285 post 55 

og administrasjonsdelen fra departementenes forskningsbevilgninger, skal i 2014 ikke 

overskride 585 mill. kroner. Dersom det skjer noe ekstraordinært som eventuelt kan gi 

grunnlag for å overskride taket på 585 mill. kroner, må rådet ta det opp med 

Kunnskapsdepartementet før sommeren. Fra 2015 vil taket bli fastsatt i Prop. 1 S. 

5.1 Budsjettvedtak 

For 2014 stiller departementet følgende beløp til rådighet for Norges forskningsråd: 

 

Kap./post Kapittel og postnavn Tildeling 
i 1000 kroner 

226.21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen,  

særskilte driftsutgifter 
- FINNUT: 26,729 mill. kroner 

- Forsking på spesialundervisning (egen utlysning gjennom 

FINNUT): 5 mill. kroner 

- Kunnskapssenter for utdanning: 7,245 mill. kroner 

 

 

 

 

 

38 974 

226.71 Tilskudd til Vitensentre 
- Vitensentrene 226, 2013: 39,5 mill. kroner 

- Vitensenteret Sørlandet: 4,5 mill. kr. 

 

 

44 090 

231.21 Barnehager 

særskilte driftsutgifter 

- FINNUT: 8,019 mill. kroner 

- Barnehagekvalitetsprosjekt: 4,5 mill. kroner.  

- Kunnskapssenter for utdanning: 1 mill. kroner 

 

 

 

 

13 519  

231.51 Barnehager,  

Forskning 
- FINNUT: 8,286 mill. kroner 

 

 

8 286 

258.01 Tiltak for livslang læring 

Driftsutgifter 

- Barnehagekvalitetsprosjekt: 0,5 mill. kroner 

 

 

500 

258.21 Tiltak for livslang læring, 

særskilte driftsutgifter 
- FINNUT: 4,14 mill. kroner 

- Forskning på voksnes læring: 5 mill. kroner 

- Kunnskapssenter for utdanning: 1 mill. kroner 

 

 

            

 

10 140 

281.01 Felles tiltak for universiteter og høyskoler, 

driftsutgifter;  

- Kunnskapssenter for utdanning: 1 mill. kroner 

 

 

1 000 

281.50 Felles tiltak for universiteter og høyskoler, 

tilskudd til Norges forskningsråd 
- Strategiske høyskoleprogram (SHP): 40 mill. kroner 
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- VRI: 3 mill. kroner 

- FORNY 2020: 13 mill. kroner 

- FINNUT: 15,5 mill. kroner 

- FORFI: 2 mill. kroner  

- Nasjonal forskerskole i lærerutdanning: 5 mill. kroner 

- Fou-program for universitetsmuseene: 5,8 mill. kroner 

- PraksisVel: 9,8 mill. kroner 

- Nærings-ph.d og offentlig-sektor-ph.d: 7,8 mill. kroner 

 

 

 

 

 

 

101 849 

285.52 Norges forskningsråd, 

 Forskningsformål 

1 414 725 

285.53 Norges forskningsråd, 

Overordnede forskningspolitiske prioriteringer 

1 003 605  

285.54 Norges forskningsråd 

Forskningsinfrastruktur av nasjonal strategisk interesse 

299 363 

287.60 Forskningsfond, 

Regionale forskningsfond, administrative merutgifter 

 

 8 700 

287.21 Forskningsinstitutter og andre tiltak, 

særskilte driftsutgifter 

- Forfi: 5 mill. kroner 

5 000 

287.57 Forskningsinstitutter og andre tiltak,  

basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige 

forskningsinstitutter  

 

 

191 478 

  Sum forskningsmidler 

 

 

3 141 229 

285.55 Norges forskningsråd, administrasjon 268 936 

 Kunnskapsdepartementet totalt 

 

3 410 165 

165.70 

(UD) 

Forskning, kompetanseheving og evaluering, Forskning 

og høyere utdanning 

15 400 

5.2 Andre budsjettmessige forhold 

Midlene til Forskningsrådet vil bli overført i tre rater den 30. januar, 30. april og 30. august 

2014.  

 

Tildelingen over Utenriksdepartementets kap. 165 post 70 gjelder grunnbevilgningen til 

Christian Michelsens institutt (CMI). Kunnskapsdepartementet har fått en 

belastningsfullmakt fra UD, og vil utbetale midlene sammen med bevilgningene til de 

samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene.  

 

Kap. 287 post 57: Fra 1. januar 2014 er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk 

institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) avviklet som 

forskningsinstitutter under ”Retningslinjer for statlig basisfinansiering av 

forskningsinstitutter.” Fra samme tidspunkt er AFI og NOVA slått sammen med 

Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og inngår som forskningsenheter ved høyskolen. 

Forskningsrådet skal overføre til HiOA en sum i 2014 tilsvarende det AFI og NOVA ville 
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mottatt i 2014 om instituttene fortsatt hadde vært omfattet av retningslinjene. 

Kunnskapsdepartementet vil i statsbudsjettet for 2015 foreslå å flytte midlene fra kap. 287 

post 57 til kap. 260 post 50.   

 

Midlene til programmet Praksisrettet FoU i helse- og velferdstjenestene er fra 2014 flyttet 

til kap. 281 post 50.  Bevilgningen på kap 285 post 52 er redusert med 7 mill. kroner mot 

en tilsvarende økning under kap. 281 post 50.  

5.3 Fullmakt til omfordeling 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at Forskningsrådets forslag til nullbudsjett for 

2014 danner grunnlag for rådets virksomhet i 2014 med unntak av de områder der det er 

vekst eller reduksjon i bevilgningene og som er nærmere spesifisert i tildelingsbrevet. De 

midler som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet. 

Norges forskningsråd 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 programoppstart eller 

dårlig søkning ved en bestemt utlysning.  

 

Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med departementet. 

Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med departementet. 

5.4 Samordning nasjonalt – internasjonalt forskningssamarbeid 

For å følge opp målet om bedre samordning mellom nasjonal, europeisk og annen 

internasjonal forskningsfinansiering, skal Forskningsrådet sørge for at nasjonale 

forskningsprogrammer/-aktiviteter ses i sammenheng med europeiske og internasjonale 

aktiviteter og finansieringskilder. Dette kan blant annet innebære at man innenfor et 

forskningsprogram eller en aktivitet ser på arbeidsdeling mellom 

europeiske/internasjonale og nasjonale aktiviteter eller at man vurderer å utlyse en del av 

midlene i samarbeid med utenlandske aktører. 

5.5 Forskningsrådets tildelingspraksis 

I 2014 skal Forskningsrådet systematisk arbeide videre med å få overføringene. 

Kunnskapsdepartementet ber Forskningsrådet intensivere arbeidet med å få ned nivået på 

overføringene gjennom at: 

 Forskningsrådet skal starte planleggingen av nye programmer tidligere i de 

tilfellene hvor det er kjent at et program utløper slik at overgangen mellom 

programmer kan skje raskere.  

 Forskningsrådet skal gå i dialog med tilskuddsmottakere for å finne tiltak som 

reduserer overføringene som skyldes forsinkelser på prosjektnivå.  
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6. RAPPORTERING  

6.1 Frister for rapportering 

Vi viser til nye krav til årsrapport og årsregnskap som er tatt inn i «Bestemmelser om 

økonomistyring i staten» fra 1. januar 2014. Disse bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 

2014. Nye krav til årsrapport og årsregnskap gjelder regnskapsåret 2014. Disse 

bestemmelsene setter krav til innholdet i årsrapporten og til rapporteringsfrister, jf punkt 

1.5.1.   

 

Leveranse Frist Mottakere 

Årsregnskap 2014 15. mars 2015 Kunnskapsdepartementet 

Årsrapport 2014 15. mars 2015 Departementene 

   

Samlerapport om de regionale 

forskningsfondenes 

virksomhet i 2014, jf  punkt 6.4 

1. mai 2015 Kunnskapsdepartementet 

Samlerapport for instituttene 1. juni 2015 Departementene 

Avviksrapport  for 1. halvår 

2014 

20. august 2014 Departementene 

Avviksrapport for 2014 I årsrapporten for 

2014 

Departementene 

Forslag om forenkling av 

regelverk eller prosedyrekrav 

1. september 2014 Kunnskapsdepartementet 

Notat om status og 

utviklingsbehov i FoU-

statistikken 

15. november 2014 Kunnskapsdepartementet 

 

6.2 Årsregnskap 

Årsregnskap for 2014 skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 15. mars 2015. 

Kunnskapsdepartementet videresender til Riksrevisjonen. Oversikt over overførte midler 

fordelt på poster i statsbudsjettet skal framlegges sammen med regnskapet. 

Forskningsrådet kan ta utgangspunkt i rapport om overførte midler på 

program/aktivitetsnivå. Der det er samfinansiering av programmer, godtas en 

andelsberegning av programmene.  

 

Regnskapet skal leveres departementet i tråd med kontoplanen i de statlige 

regnskapsstandarder (SRS), og det skal leveres en kontantstrømsoppstilling etter den 

direkte metoden. 
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6.3 Årsrapport 

I årsrapporten for 2014 skal det rapporteres i tråd med mål- og resultatindikatorsystemet 

slik det nå foreligger. Departementet ber om at Forskningsrådet i fellesdelen i 

årsrapporten for 2014 lager en tilstandsvurdering for hvert av de tre hovedmålene i den 

etablerte MRS-strukturen tilsvarende det som ble gjort i årsrapporten for 2012. 

Forskningsrådet skal legge vekt på analyse og kvalitative vurderinger av måloppnåelse for 

målene i MRS-strukturen.  

 

Årsrapporten skal også inneholde en rapportering for de interne administrasjonsutgiftene 

til Forskningsrådet. Videre skal Forskningsrådet i årsrapporten redegjøre for hva som er 

gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter Likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven § 3a 

og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3.  

 

Årsrapporten for 2014 skal oversendes departementene innen 15. mars 2015 i tråd med 

nye krav til årsrapport og årsregnskap som er tatt inn i «Bestemmelser om 

økonomistyring i staten» fra 1. januar 2014. Kopi av rapporten skal også sendes 

departementet i elektronisk form.  

6.4 Samlerapport om de regionale forskningsfondene 

Departementet viser til tilskuddsbrev til de regionale forskningsfondene for 2013 og til 

følgeevalueringens sluttrapport ”Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional 

forskningsforvaltning” 3. Departementet ber på denne bakgrunn Forskningsrådet i samråd 

med de regionale forskningsfondene utarbeide forslag til eventuelle indikatorer for 

rapportering av resultater og effekter av regionale forskningsfond. Vi ber videre om at 

Forskningsrådet tar initiativ til at det kan utvikles felles og standardiserte 

rapporteringsrutiner for alle fondsregionene. Frist for arbeidet settes til 1. november 2014 

med sikte på at eventuelle nye rapporteringsmåter og nye rapporteringsrutiner kan gjelde 

fra og med 2015. 

6.5 Avviksrapportering 

Departementene ber om halvårlige rapporter om eventuelle vesentlige avvik i forhold til 

vedtatte planer eller tildelingsbrev. Avviksrapportene skal rettes inn mot de mål og 

resultatkrav som er angitt i tildelingsbrevene. Forskningsrådet skal videre fremme forslag 

om mulige korrigerende tiltak, jf. «Bestemmelser om økonomistyring i staten», punkt 

1.5.1. Avviksrapporten for første halvår skal inkludere et anslag for forventet overføring til 

neste år.  

 

                                                
3 NIFU Rapport 45/2013 
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7. OVERSENDELSE AV BUDSJETTDOKUMENTER 

7.1 Vedtatt budsjett for 2014  

Departementene ber om at Forskningsrådet oversender vedtatt budsjett for 2014 innen 

1. mars 2014. Budsjettet skal inneholde en redegjørelse for hvordan Forskningsrådet vil 

følge opp de prioriteringer som er gitt i Prop. 1 S (2012-2013) og i departementenes 

tildelingsbrev.  

 

I budsjettet skal det avslutningsvis gis en departementsvis oversikt over endelig fordeling 

av tildelt budsjettramme på program/aktivitetsnivå. Oversikten må gi informasjon om de 

ulike programmenes totale budsjettramme samt vise hvor stor andel hvert departement 

har i de ulike programmene.  

Departementene ber også om at det lages et vedlegg som viser oversikt over alle 

aktiviteters budsjett for 2013, budsjett for 2014 og disponibelt budsjett 2014 (som 

inkluderer overføringer fra tidligere år).  

7.2 Budsjettforslag for 2015 

Departementene ber om at Forskningsrådet utarbeider et fullstendig budsjettforslag for 

2015 innen 1. mars 2014.  

7.3 Satsingsforslag 2016 

Departementene ber om at satsingsforslag for 2016 skal foreligge til 15. november 2014.  

Forslaget til store satsinger skal angi klare prioriteringer. Forskningsrådet skal også se på 

mulighetene for omprioriteringer som gir rom for satsinger innenfor den eksisterende 

økonomiske rammen. Det må komme tydelig fram hvordan eventuelle frihetsgrader 

innenfor departementenes bevilgninger skal benyttes. Det vises for øvrig til mal for omtale 

av de enkelte satsingsforslagene i bestillingsbrev for store satsinger 2015.  

7.4 Standardiserte økonomiske nøkkeltall  

Nettobudsjetterte virksomheters utgifter og inntekter skal synliggjøres for å gi et best 

mulig bilde av statens samlede inntekter og utgifter for virksomheter som omfattes av 

statsbudsjettet. Dette skal skje innen 20. februar 2014, ref. rundskriv fra 

Finansdepartementet, R-9/2013. For nærmere informasjon, se 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rundskriv.html 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rundskriv.html
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8. DIALOG OG PLANLAGTE MØTER 

Departementet vil avholde et etatsstyringsmøte 2. juni 2014 for å diskutere årsrapport 

2013, vedtatt budsjett 2014, og Forskningsrådets budsjettforslag for 2015. Det vil videre bli 

avholdt et dialogmøte mellom departementet og hovedstyret i Forskningsrådet 11. 

desember 2014 for å diskutere mer langsiktige, strategiske utfordringer. Departementet 

vil komme tilbake til dagsorden for møtene på et senere tidspunkt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Balke Øiseth (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Live Haaland 

 avdelingsdirektør 

 

 

Kopi: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no  

Øvrige departementer 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Forskningsavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Sidsel Aarnæs Arbo 

93223631 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Norges forskningsråd 

Postboks 2700 St. Hanshaugen 

0131 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 13/5811 06.02.14 

 

Statsbudsjettet 2014 - Tillegg til tildelingsbrev til Norges forskningsråd 

Vi viser til tidligere oversendt tildelingsbrev for 2014.  

 

Ved en inkurie har det sneket seg inn en feil i tabelloversikten i punkt 5.1 i tildelingsbrevet 

når det gjelder kap. 226 post 71 hvor Vitensenteret Sørlandet er spesifisert med en sum.  

 

Kunnskapsdepartementet fordeler ikke midler til det enkelte vitensenter. Departementet 

tildeler totalt kroner 44 090 000 til Vitensentre i 2014. Departementet legger til grunn at 

Vitensenterstyret fordeler tilskuddet mellom sentrene. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Live Haaland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sidsel Aarnæs Arbo 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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