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Revidert - tildelingsbrevet til Norges forskningsråd for 2020 

Ved en inkurie ble det en feil i tildelingsbrevet som ble sendt fra Helse- og omsorgs-
departementet 14. januar, denne feilen er rettet opp i dette brevet, vi beklager dette. 
 
1 Innledning  
Norges forskningsråd er et viktig virkemiddel for departementet for å bidra til å nå de 
sektorpolitiske målene om bedre helse i befolkningen og bedre, tryggere og mer effektive 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2020 (Prop.1 S 2019-2020) 
og Innst. 11 S (2019-2020), og det tildeles med dette 252,691 mill. kroner til Forskningsrådet 
med 252,167 mill. kroner over kap.780 post 50 og 0,524 mill. kroner over kap. 732 post 21 
til drift og videreutvikling av nasjonalt system for måling av ressursbruk til forskning i 
helseforetakene. Det er en reduksjon på 84,300 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 
2019. Reduksjonen skal bidra til å bygge ned Forskningsrådets avsetninger og skal ikke føre 
til redusert aktivitet i 2020.  
 
2 Mål for Norges forskningsråd  
Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev for 2020 som omtaler helheten i 
regjeringens overordnede forskningspolitiske mål og prioriteringer og til de fem målene som 
er fastsatt for Forskningsrådet:  
 
Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet 
Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet 
Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer  
Mål 4 Et velfungerende forskningssystem 
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Mål 5 God rådgiving 
 
2.1  Sektorpolitiske prioriteringer fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Departementets tildelinger til Forskningsrådet skal primært bidra til Mål 3 Møte store 
samfunnsutfordringer samt Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet og Mål 2 Økt verdiskaping i 
næringslivet og Mål 4 Et velfungerende forskningssystem. 
 
Oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien, regjeringens langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning (2019-2028) samt viktige politiske målsettinger departementets 
sektoransvar skal følges opp. Dette gjelder innenfor forebygging og folkehelse, 
diagnostisering, behandling, og rehabilitering og helse- og omsorgstjenester, innovasjon og 
samarbeid med næringslivet slik det kommer til uttrykk i statsbudsjettet, i stortingsmeldinger 
og strategidokumenter fra departementet.,  
 
2.2  Styringsinformasjon 
Det vises til KD etatsstyringsbrev punkt 3 som omtaler styringsinformasjon for målene som er 
felles for alle departementene. I tillegg er bruken av Health Research Classification System 
(HRCS), HelseOmsorg21-monitor og øvrige måle- og rapporteringssystemer og statistikk som 
omfatter forskning, innovasjon og næringsutvikling innenfor helse og omsorg viktig 
styringsinformasjon for HOD.  
 
3 Budsjettildelinger og fullmakter for 2020  
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) budsjettforslag for 2020 (Prop.1 S 
2019-2020) og Innst. 11 S (2019-2020). Tildelte midler for 2020 vil bli utbetalt to ganger i 
året, den 30. januar og 30. august.  
 
De midler som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet. 
Forskningsrådet gis fullmakt til å omfordele midler mellom programmer og virkemidler 
innenfor bevilgningen på en post, så lenge man sikrer måloppnåelse på lengre sikt. Grunner til 
omdisponeringer kan være forsinkelser i programstart eller dårlig søkning ved en bestemt 
utlysning. Avvik fra føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med 
departementet. Departementet imøteser dialog om ivaretakelse av departementets føringer og 
prioriteringer knyttet til omlegging fra programmer og strategiske satsinger til 
porteføljestyring. For øvrig legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at aktiviteten i 
de enkelte programmene ligger på nivå med tildelingen for 2019. 
 
Formål som finansieres over denne posten: 
- Programmer; Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HelseVel), Bedre 

helse og livskvalitet (BedreHelse), God og treffsikker diagnostikk, behandling og 
rehabilitering (Behandling). Programmet Global helse- og vaksinasjonsforskning avsluttes 
i 2020. Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet vil videreføre en 
satsing på global helseforskning, på samme nivå som i 2019. (Det avsettes10 mill. kroner 
fra HOD). FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for satsingen. Viktige tematiske områder 
som skal dekkes er universell helsedekning, kvinnehelse, antibiotikaresistens, videre 
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deltakelse i kliniske studier i Afrika sør for Sahara (EDCTP), ikke-smittsomme 
sykdommer, mat, ernæring og helse mm. 
 

- Strategiske satsinger, senterordninger  m.m.: kvinners helse og kjønnsperspektivet, 
antimikrobiell resistens, senterordning for klinisk behandlingsforskning.  

 
- Internasjonalt samarbeid gjennom JPI nevrodegenerative sykdommer og Alzheimer, JPI 

og forskning,  EUs strålevern (EURATOM), EDCTP. 
 
- Sekretariatsfunksjon for HelseOmsorg21,  HelseOmsrg21-Monitor samt drift og 

videreutvikling av HelseOmsorg21 monitor, jf spesifisering i tildelingsbrevet fra 
Kunnskapsdepartementet til Forskningsrådet.   

 
 
Føringer:   

• Finansiering av forskning på demens videreføres med inntil 20 mill. kroner, jf 
Demensplanen.  

• Finansiering av forskning knyttet til Kvinners helse og kjønnsperspektivet skal 
finansieres med minst 10,471 mill. kroner. 

• Senterordningen - Forskningssenter for klinisk behandling for ALS, MS, demens mv 
skal finansieres med minst 20 mill kroner. 

• De regionale sentre for omsorgsforskning videreføres etter 2020 med uendrede vilkår, 
herunder blant annet de økonomiske vilkår. NFR skal påse at vilkårene for tildelingen 
av vertssted for regionalt senter for omsorgsforskning etterfølges1. Sykdommer som 
representerer store samfunnsmessige utfordringer, har høy sykdomsbyrde og der vi vet 
det er kunnskapshull skal prioriteres innenfor relevante programmer og satsinger, dette 
gjelder eksempelvis muskel- og skjelettsykdommer, ALS, langvarige smertetilstander, 
kroniske sykdommer, demens og utmattelsessykdommer herunder CFS/ME med mer. 

• Behovsidentifisert forskning, brukermedvirkning og vurdering av både nytte og 
kvalitet i prosjekter skal ivaretas i tråd med føringer gitt av HOD i brev datert 23. 
februar 2015.  

• Norge skal bidra aktivt i det globale forskningssamarbeidet mot antibiotikaresistens i 
et en-helseperspektiv.   

• Forskningsrådet skal legge til rette for økt samarbeid med de regionale helseforetakene 
og frivillig sektor, herunder vurdere muligheter for bl.a. felles utlysninger. 
 

 
4. Felles post for virksomhetskostnader 
Virksomhetskostnadene over kap. 285 post 55 skal dekke alle kostnader til drift av 
Forskningsrådets virksomhet, dvs. alle kostnader som ikke er FoU-midler som skal fordeles 
videre. Unntaket er nasjonale fag-, tema- og institusjonsevalueringer som fortsatt vil bli 
finansiert gjennom FoU midlene fra det enkelte departement. 

                                                 
1 Det gjøres oppmerksom på at Helsedirektoratet har gitt de regionale sentre for omsorgsforskning oppdrag 
som varer ut 2023 knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet, som er direkte finansiert 
av Helsedirektoratet. 
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Finansiering av forskning, overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal 
være de oppgavene som fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter. Helse- 
og omsorgsdepartement viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatsstyrer for 
nærmere beskrivelse av hvilke tjenester som Forskningsrådet skal ivareta for departementene 
innenfor rammen av midlene på posten for virksomhetskostnader. 
 
5. Krav til rapportering 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om rapportering på oppnådde resultater innenfor 
forskning og innovasjon med følgende sektorpolitiske prioriteringer: 

• forebygging og folkehelse 
• behandling/diagnostisering og rehabilitering  
• helse- og omsorgstjenester 

 
De sektorpolitiske prioriteringene er utdypet under pkt 2.1 i dette brevet. Rapporteringen på 
bruk av midlene skal skje i tråd med struktur og forventninger til innhold i årsrapport for de 
departementsvise rapportene. 
 
I tillegg bes Forskningsrådet rapportere på følgende: 
• Nytteperspektivet og brukermedvirkning (integrert i øvrige sektorpolitiske prioriteringer) 
• Forskning gjennom analyse av ulike satsinger ved bruk av HRCS 
 
Rapporteringskrav og frister for 2020 framgår av KDs tildelingsbrev som etatsstyrer (som 
inkluderer oversikt over tidsfrister for Forskningsrådets leveranser av årsrapport, 
halvårsrapportering, forslag til store satsinger etc.)  
 
Vi ber om at innholdet i dette tildelingsbrevet gjøres kjent for aktuelle 
program/porteføljestyrer i Forskningsrådet.  
 
6 Planlagte styringsmøter  
Det planlegges et styringsmøte etter at Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt 
Årsrapport 2019 (dvs i løpet av mai/juni 2020), og når departementet har mottatt 
budsjettforslag for 2021 (dvs. i løpet av november/desember 2020).  
 
Med vennlig hilsen  
 
Espen Aasen (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Maiken Engelstad 
 avdelingsdirektør 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kopi;  
Arbeids- og sosialdepartementet  Postboks 8130 Dep  0032  OSLO  
Helsedirektoratet  Postboks 7000 St. Olavs plass  0030 
 OSLO  
Direktoratet for e-helse  Verkstedveien 1,  
Folkehelseinstituttet  Lovisenberggata 8,  0277, OSLO  
De regionale helseforetakene    
Kunnskapsdepartementet  Postboks 8119 Dep  0032  OSLO  
Riksrevisjonen  Storgt. 16  0155  OSLO  
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet  Postboks 8036 Dep  0030  OSLO  
Nærings- og fiskeridepartementet  Postboks 8090 Dep  0032  OSLO  
Landbruks- og matdepartementet    Postboks 
8007 Dep. 0030 Oslo 
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Vedlegg 1 Oppdrag i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Forskningsrådet, med 
forbehold om mindre endringer  
 
 
4.1. HelseOmsorg21 sekretariatsfunksjon og HelseOmsorg21 monitor 
• HelseOmsorg21-rådets sekretariat legges til Norges forskningsråd. Departementet ønsker 

at Forskningsrådet ved behov kan rådføre seg med andre deler av virkemiddelapparatet 
eksempelvis Innovasjon Norge og HODs underliggende etater i forberedelse av 
saker/sekretariatets arbeid. 

• Forskningsrådet videreutvikler HelseOmsorg21-monitoren for forskning, innovasjon og 
helsenæring i tråd med formålet og tidligere føringer.  Det er ønskelig at informasjon fra 
monitoren synliggjøres på en hensiktsmessig måte, eksempelvis gjennom kvartalsvise 
nyhetsbrev og oppsummeringer av relevant informasjon 

• Forskningsrådet skal sørge for at HelseOmsorg21-monitor inneholder data om alle 
indikatorene som det fra 2020 rapporteres på i det nasjonale systemet for måling av 
forskning og innovasjon i helseforetakene og forskning i forsknings- og 
kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Indikator for klinisk 
behandlingsforskning og indikator for innovasjon i de regionale helseforetakene inngår fra 
2020 i målesystemet. 

• Forskningsrådet bes om å inkludere data om global helseforskning i monitoren, som et 
ledd i å styrke kunnskapsgrunnlaget på området.   
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