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 06/249-2 HAF 31.01. 2006 

 

 
Statsbudsjettet 2006 – Tildeling til Norges forskningsråd over kap 552 post 
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling og kap 500 post 50 
Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd. 

1 Innledning 

 
Kommunal- og regionaldepartementet redegjør i dette brevet for bevilgninger i henhold 
til Stortingets bevilgningsvedtak 2006, som stilles til rådighet for Norges forskningsråd 
i 2006.  
Overordna mål, hoved- og arbeidsmål for regional- og distriktspolitikken framgår av 
St.prp. nr. 1 (2005-2006) Kommunal- og regionaldepartementet og St.prp. nr 1 (2005-
2006) Tillegg nr. 1 Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006. 
Budsjettproposisjonene inneholder tildelingskriterier for de enkelte budsjettpostene og 
gir føringer for bruk av bevilgningene for 2006.  
 
Bevilgning i statsbudsjettet 2006 som stilles til disposisjon for NFR:          (i 1 000 kr) 
Benevning Beløp  
Kap 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling  
Post 72 Nasjo tvikling 38 000 
Kap 500 Kommunal- og regionaldepartementet  
Post 50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 10 000 
Sum totalt 48 000 

nale tiltak for regional u

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: 22 24 90 90, Telefaks: 22 24 27 40 

Org.nr.: 972 417 858 



Oversikt over fordelingen av midlene over kap. 551, post 60 Tilskudd til 
fylkeskommu gional utvikling, som tildeles fylkeskommunene gjennom egne 
oppdragsbrev, er vedlegg 2. Fylkekommunenes andel kan benyttes som regional 
medfinansieri rogram. 
 

lingsbrevet utdyper og konkretiserer Kommunal- og regionaldepartem
om skal gjelde for Forskningsrådets bruk av midlene.   

ønsker en bedre synliggjøring av bruken og 
sultatene av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over departementets 

ruken av de 
istrikts- og regionapolitiske virkemidlene på tvers av virkemiddelaktører og 

de innsatsen 
udsjettet) blir 

g 
det 

il rette for 
keverdige levekår og økt verdiskapning i hele landet slik at folk kan gis reell valgfrihet 

triktspolitiske 
 den 

 

terk og 

m når det gjelder bruk 
steringstilskudd, bedriftsutviklingstilskudd og etablererstipend. Regjeringen 

mener gjeninnføring av ordningen med kommunale næringsfond er et viktig grep for å 
stimulere lokalt initiativ, nyskaping og lokal verdiskaping. 

ner for re

ng i nasjonale p

I dette tilde
ringene s

entet 
fø
 
2  Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 

Kommunal- og regionaldepartementet 
re
budsjettområde. I løpet av 2005 er det derfor arbeidet med å konkretisere en 
målstruktur og utvikle et sett av felles årlige rapporteringskrav for b
d
budsjettposter på statsbudsjettet. Endringen skal bidra til at den samle
innenfor distrikts- og regionalpolitikken (programområde 13:50 i statsb
bedre synliggjort, og den skal gi bedre grunnlag for både læring og resultatvurderin
på tvers av aktører og forvaltningsnivå. Valg av målstruktur er en viktig del av arbei
med å forbedre mål- og resultatstyringen av departementets midler.  
 

2.1 Overordnede distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier 
De overordnede målene for regjeringens distrikts- og regionalpolitikk er definert i 
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 
2006. 
 
Regjeringen vil gjennomføre et distriktspolitisk løft. Målet er å legge t
li
med hensyn til bosted. Regjeringen er opptatt av å sikre at det blir tatt dis
hensyn i sektorpolitikken og har derfor en klar målsetting om bedre samordning av
brede distrikts- og regionalpolitikken. Regjeringen vil våren 2006 legge fram en egen
stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken. 
 
Regjeringen ønsker å øke verdiskapingen på grunnlag av regionale fortrinn. En s
sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet og 
avgjørende for kommunenes evne til å bidra til utvikling av lokalt næringsliv.  
 
Mesteparten av økingen av bevilgningene innenfor den smale distrikts- og 
regionalpolitikken er lagt på midlene til regional utvikling i regi av fylkeskommunene. 

idlene forutsettes også å øke Innovasjon Norges handlingsroM
av inve
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Regjeringen vil sette i gang flere satsinger der departementet forutsetter at 
virkemiddelaktørene vil få viktige utviklings- og driftsoppgaver: 
- En egen satsing på småsamfunn vil både ha fokus på gode tjenester, velferdstilbud og 

.  

nlag for eventuelle nye 
rosjekter.  

sterket satsing i 

undt i 
ndet for å utvikle lokale, kulturelle tradisjoner, spesielle kunstnermiljø og særlige 

gen mener 
n 

 opp til 

ktører.  

 

, 

tet vil også gå 
og med aktørene om konkretisering og operasjonalisering av de 

atsinger som er nevnt over.  

ktørene 
CE har 

håper dette kan styrkes ytterligere i tiden framover. 

t 
 

attraktive lokalsamfunn, og på å utløse nye muligheter for næringsutvikling
 
- Regjeringen vil at kvinner og ungdom skal ha muligheter til å skape egne 
arbeidsplasser nær hjemstedet sitt og vil avsette midler til tiltak som skal stimulere 
skaperevne og entreprenørskap hos kvinner og unge. Økte midler vil forsterke 
pågående satsinger hos virkemiddelaktørene og legge grun
p
 
- Kvinner og unge vil også være viktige målgrupper under en for
skjæringspunktet mellom kultur og næring i distriktene. Regjeringen viser til at det er 
satt i gang en rekke lovende tiltak og at det pågår mange interessante forsøk r
la
naturgitte eller andre ressurser i økt næringsmessig sammenheng. Regjerin
derfor at det er et stort potensial for videre næringsutvikling innenfor denne sektore
som med en fellesbetegnelse ofte kalles kulturbaserte næringer. Det legges her
en satsing mellom flere departement samt fylkeskommuner og aktuelle 
virkemiddela
 
- Regjeringen ønsker en helhetlig nordområdesatsing. Utsiktene til en omfattende
petroleumsvirksomhet i Barentshavet bringer Nordområdene i fokus. Dette vil 
potensielt ha store virkninger på bl.a. næringsutvikling og utviklingen av det 
nordnorske samfunnet.  
 
Departementet forventer at de nasjonale aktørene har et aktivt forhold til regionalt nivå
både i forhold til de strategiske prosessene som fylkeskommunen har hovedansvaret 
for, og som mulig virkemiddelaktør for regionale satsinger. Departemen
inn i en nærmere dial
s
 
Departementet ser svært positivt på det gode samarbeidet mellom virkemiddela
av både strategisk og operativ karakter som bl.a. programarbeidet knyttet til N
bidratt til å utvikle. KRD 
 
2.2 Mål for KRDs særskilte midler til distrikts- og regionalpolitikk. 
Innenfor de overordnede målene for distrikts- og regionalpolitikken har departemente
konkretisert en helhetlig målstruktur for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene
over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Hovedmålene er: 
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1. Økt sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv gjennom 
næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap, geografisk differensiert og i 
hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

2. Gode lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning, geografisk 

 møte 
om
arbeids
interna for alle målene. Innenfor 
hov
tiltak m g 
reg k 
brukes t utenfor 

l i 

en 
r 

 
r av vedlegg 1. 

es på områder og satsinger der det er 
sløsninger for 

ruk av 

ioner. Det vises til utfyllende omtale i 
tningslinjene for posten. 

noen 
 

               (i 1 000 kr) 
rbeidsmål Program Ramme 

differensiert og i hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 
3. Utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning og næringsliv, geografisk 

differensiert og i hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 
Både under hovedmål 1, 2 og 3 skal virkemidlene blant annet brukes til å

stillingsutfordringer i områder med ensidig næringsstruktur og små 
markeder gjennom ulike typer nærings- og samfunnsrettet innsats. Det 
sjonale arbeidet er en gjennomgående aktivitet innen

edmålene skal det gis et særskilt fokus på målgruppene kvinner og unge. Særskilte 
ot innvandrere og miljø skal også synliggjøres. Midlene til distrikts- o

ionalpolitikk på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett skal i hovedsa
 innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Midler som blir benytte

virkeområdet skal være del av en særlig regionalpolitisk innsats for å utløse potensia
alle deler av landet. 
 
2.3 Om bruk av kap 552, post 72 
Budsjettrammene som fremgår i dette brevet er i henhold til Stortingets 
bevilgningsvedtak for 2006 og departementets orienteringsbrev av 10.11.2005. D
samlede bevilgningen over kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling fo
budsjettåret 2006 er 319 mill. kr, hvor andelen som stilles til rådighet for Norges 
forskningsråd er på 38 mill. kr. Oversikt over den samlede rammefordelingen på denne
budsjettposten følge
 
Midlene over kap. 552, post 72 skal nytt
formålstjenlig med overordnet, nasjonal koordinering, der nasjonale felle
regional utvikling vil være kostnadseffektivt, til utvikling av nye virkemidler og 
arbeidsmetoder og til spredning av kunnskap og erfaringer. Midlene skal i hovedsak 
brukes innenfor virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene. Unntak for b
midler innfor virkeområdet må gis en særskilt begrunnelse og ses i sammenheng med 
målet om å utvikle vekstkraftige reg
re
 
I hovedsak skal bevilgningen gå til programsatsinger og utviklingstiltak i regi av 
Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA), Norges forskningsråd og 
andre internasjonale aktører. Disse satsinger og tiltak hører inn under hovedmål 1 for
distrikts- og regionalpolitikken. Programmene for innovasjon og regional utvikling i 
Norges forskningsråd, hel- eller delfinansiert av KRD, fordeler seg på følgende 
arbeidsmål innenfor hovedmål 1: 
     
A
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2006 
MOBI 19 000 Arbeidsmål 1.1 

Utvikle lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystemer som gir 
bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. Innsatsen tilpasses 
regionale utfordringer 

VS2010 5 

Arbeidsmål 1.2 
ke innovas nsevnen og takte

  

000 

rte drift n tilpasses 
r 

 Ø jo  – n i etable be er. Innsatse
regionale utfordringe

 
Arbeidsmål 1.3  
Øke omfanget av lønnsomme etableringer. Innsatsen tilpasses regionale 
utfordringer 

FORNY 12 500 

KUNI  1 500 

SUM  38 000 
 
Departementet legger vekt på en tydeligere profilering av distrikts- og regionalpolitiske 

mer og satsinger gjennomført av Norges forsk . 

obilisering for forskningsbasert innovasjon) programmet legger vi vekt på 
eføring av kompetansemegling og næringsretta høyskolesatsing. 

 
isevalueringen av VS2010 kommer med anbefalinger om h rdan progra

ør innrette sine aktiviteter fremover. Dette er anbefalinger som vi ønsker å diskutere 

år det gjelder FORNY programmet (Program for kommersialisering av FoU-

idlene til KUNI (Kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken) skal 

lskudd uten tilbakebetaling. Virkemiddelaktørene gis fullmakt til 
 fastsette hvilket år tilsagnet gis, hvor lenge et tilsagn skal gjelde, behandle søknader 

de mål 
 kan 

verføres til senere år.  

6 og 01.10). 

 

resultat av program ningsråd
 
I MOBI (M
en vider

Midtve vo mmet 
b
med forskningsrådet.  
 
N
resultater) er departementet opptatt av at høyskolesatsingen vektlegges i 2006.  
 
M
benyttes til å sluttføre de doktorgradsprogrammene som er igangsatt.  
 
Midlene blir gitt som ti
å
om forlengelse av tilsagn og bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med 
Stortinget har satt for bevilgningen. Dette innebærer at ubenyttede midler i 2006
o
 
Midlene utbetales i tre like rater fordelt over budsjettåret (ca. 01.02, 01.0
 
2.4 Resultatkrav og rapportering for program  
KRD viser til ny helhetlig målstruktur og rapporteringssystem for kap. 13.50 gjeldende 
fra 01.01.06.  
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Forskningsrådet bes i årsrapporten om å gi en vurdering av måloppnåelse inkludert 
målgrupper, for midler fra Kommunal- og regionaldepartementet i forhold til KRDs 

ovedmål 1. Forskningsrådet bes også om å kommentere programvirksomhetens 

tsinger (kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale) i fylker/regioner.  

 sammenstilling av informasjonen i henhold til KRDs rapporteringskrav 
r 2006 gitt i vedlegg 3a. Departementets rapporteringskrav oversendes elektronisk til 

 

ssursinnsats og aktivitet på primærkommunenivå. Forskningsrådet skal rapportere 

t 

utvikler et opplegg for å registrere geografinedslaget til denne type 
atsinger i etterkant. Et slikt opplegg må være ferdigstilt til 01.08.06. Når det gjelder 

, økte eller reduserte 
rammer. Frist 1. mai 2006 

t NFR oversender en 

• 
• 

nest 3 uker før halvårsmøtet.  
 

2.6 Evalueringer 

h
forankring i regionale utviklingsplaner og samspill og samfinansiering med andre 
sa
 
I forbindelse med årsrapporten ber departementet Forskningsrådet oversende 
elektronisk en
fo
Forskningsrådet.  
 
Når det gjelder rapportering av aktiviteter som omfatter programmer og satsinger 
finansiert over kap 552, post 72 for 2006 viser vi til aktivitets- og ressursindikatorer
under KRDs hovedmål 1(vedlegg 3a). Departementet har behov for å registrere 
re
innsats på primærkommunenivå der innsatsen har et entydig nedslagfelt. I 
fellessatsinger og satsinger der sluttbruker ikke kan registreres på geografi, har vi bed
om at Innovasjon Norge, i samarbeid med SIVA, Forskningsrådet, fylkeskommunene 
og departementet, 
s
geografiregistreringer, viser vi til definisjoner gitt i vedlegg 3b. 
 
2.5 Styringsdialog knyttet til kap. 552, post 72  
Departementet viderefører styringsdialogen i form av to styringsmøter i 2006. Første 
møtet er satt til torsdag 8. juni og skal i hovedsak fokusere på: 

• Rapportering for foregående år. Frist for årsrapport for 2005: 1. mai 2006  
• Forslag om videreføring, oppskalering, nedskalering eller utfasing av 

programmer i 2007. Forslaget skal begrunnes i programmenes bidrag til 
departementets distrikts- og regionalpolitiske mål. Forslaget skal også 
synliggjøre konsekvenser og prioriteringer ved uendrede

 
Møtet om høsten skal i hovedsak fokusere på: 

• Statusrapport om utviklingen så langt i 2006. Vi ber om a
kort statusrapport om gjennomførte tiltak og bruk av midlene i henhold til 
tilsagnet med frist senest 3 uker før høstens halvårsmøte.   
Budsjettet for år 2007, med utgangspunkt i KRDs målstruktur.   
Budsjettinnspill for år 2008, vi ber om at NFR, i henhold til 
rapporteringskalenderen oversender en skisse til store nye satsinger for 2008 
som grunnlag for diskusjon se

 

Side 6 



De   
satsing er 
forank et med å korrigere 
innretn ntet vil arbeide 
vid  al utnyttes bedre i 
læring
virkem er av midler under 

rogramområde 13.50. 

njer 

linjer vil tre i 

ble vedtatt 21.12. 2005. Som følge av endret regelverk vil også 
e geografiske virkeområdene for de distriktspolitiske virkemidlene bli endret fra og 

e retningslinjene til kap. 552, post 72 er lagt ved brevet som 

orskningsråd 

 

og regionaldepartementet stiller 9 mill. kr til disposisjon til 
rskningsprogrammet Demokrati, styring og regionalitet, DEMOSREG. Målet for 

regionale styringsutfordringer og regionale strukturendringer og tydeliggjøre 

sielt berører demokrati- og styringsutfordringene og 
tfordringenes geografiske dimensjon.  

ling. Vi ønsker 

t er svært positivt at virkemiddelaktørene gjennomfører egne evalueringer av egne
er og programmer i samarbeid med departementet. Kravet til evalueringer 

ret i økonomireglementet (§ 16) og er en viktig del av arbeid
ing, omfang m.v. på tiltakene. Kommunal- og regionaldeparteme

ere med spørsmål om hvordan mål og rapporteringssystemet sk
s- og styringsøyemed. Departementet ønsker i samarbeid med 
iddelaktørene å videreutvikle felles indikatorer for evaluering

p
 
2.7 Nye retningsli
Retningslinjene for både kap. 551, post 60 og kap. 552, post 72 er revidert med 
bakgrunn i nødvendige oppdateringer og presiseringer. Dette gjelder blant annet 
retningslinjenes forhold til bestemmelser i EØS-avtalens regional- og 
statstøtteregelverk. De viktigste endringene for øvrig er knyttet til overordnede 
målformuleringer og krav om revisorattesterte regnskap fra tilskuddsmottakere.  
De reviderte retningslinjene vil gjelde kun for 2006, siden nye retnings
kraft fra 1.1.2007. Disse vil bli utarbeidet med utgangspunkt i EUs nye regional- og 
statstøtteregelverk som 
d
med 1.1.2007. De revidert
vedlegg 4.  
 
3. Kap 500, post 50. Forskningsprogrammer under Norges f

Kommunal- og regionaldepartementet stiller til disposisjon totalt 10 mill kr for 
Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd, fordelt på 9 mill til Demokrati,
styring og reginalitet - DEMOSREG og 1 mill. kr til Verdiskapende innovasjon i 
offentlig sektor - VIOS. 
 
3.1 Demokrati, styring og regionalitet 
Kommunal 
fo
programmet er at det skal fremskaffe kunnskap om demokratiutfordringer, lokale og 

sammenhengen mellom disse temaene. 
 
Hovedutfordringen ligger i å fremskaffe kunnskap om de samfunnsmessige 
utviklingstrekk som spe
u
 
Departementets behov er primært knyttet til anvendt forskning og utvik
derfor en vektlegging på forskning for politikkutforming.  
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Kommunal- og regionaldepartementet er representert i programstyret med 
departementsråd Eivind Dale.  
 
Kontaktpersoner i departementet er departementsråd Eivind Dale og avdelin
Hanne Finstad. 
 

gsdirektør 

.2 Verdiskapende innovasjon i offentlig sektor (VIOS) 

ig sektor, VIOS. Midlene 
kal brukes til oppstart av programvirksomheten og FoU for tverrsektoriell fornyelse på 

r økt tjenestekvalitet og 
produktivitet og bedre utnyttelse av ressurser generelt, spesielt 

seutvikling på tvers av sektorer og nivå, spesielt knyttet til virksomhet 
i kommunene.  

til 

siden ble det vedtatt endringer i kommuneloven som gav kommuner og 
fylk k . 
Depart ge virkningene 
av dett e av det forprosjektet som vil foreligge 
vår  2
som ve il å konkurranseutsette hele eller deler av 
revisjonsvirksomheten. Hovedprosjektet bør blant annet søke å kartlegge økonomiske 

ksjoner mer generelt. KRD stiller kr. 
00.000 til disposisjon for oppstart av et slikt hovedprosjekt i 2006. 

lan for 

r 

.4 Utbetaling av midler 
 

sjon over kap. 500, post 50 

3
Kommunal- og regionaldepartementet stiller 500.000 kr til disposisjon til oppstart av 
programvirksomheten i Verdiskapende innovasjon i offentl
s
områdene: 

• Styring, organisering og samarbeidsformer fo

kompetanseressurser i kommunene. 
• Kompetan

 
KRD er kjent med at den bevilgede støtten til VIOS i 2005 blir delvis disponert i 2006 
ovenstående formål i tillegg til årets tildeling. 
 
For ca to år 

es ommuner adgang til helt eller delvis å konkurranseutsette sin revisjon
ementet ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt for å kartleg
e. Prosjektet bør baseres på resultaten

en 006. Det er ønskelig med en bred kartlegging av effektene for de kommuner 
lger å benytte adgangen t

effekter for kommunene, effekter på revisjonens innhold og kvalitet og konsekvenser 
for kommunenes interne kontroll- og tilsynsfun
5
 
Kommunal- og regionaldepartementet forventer en mer konkret finansieringsp
alle deler av VIOS framlagt seinest 1.mai 2006.  

 
Kontaktperson i departementet er avdelingsdirektør Hanne Finstad.  
 
3.3 Styringsdialog kap 500 post 50. 
Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å innføre ett fast møte ca. 1. juni 2006 de
rapport og status på programmene drøftes. 
 
3
Kommunal og regionaldepartementet vil samtidig med tildelingsbrevet utbetale 50 pst.
av midlene, totalt 5 mill kr som er stilt til disposi
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Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd. Midlene settes inn på 
evilget over dette 

udsjettkapitlet vil bli utbetalt ved utgangen av 2006.  

ette kapitlet inneholder forhold knyttet til begge tildelingene. 

rtementet til 

en 1. mai 2007. Kopi av 
pporten sendes i papir og elektronisk form til Riksrevisjonen, til adressen 

onen.no. Det vil bli sendt eget brev om de konkrete kravene 
til årsrapporten for 2006. Departementet skal gi skriftlig tilbakemelding på 

epartementet ber Forskningsrådet om å oversende følgende dokumenter til KRD: 
 april 

 til 

n 15. juli 

 Oversikt over overførte midler fra 2005 til 2006 budsjettet fordelt på poster i 
en med regnskapet 1. april. 

m/aktivitetsnivå. Der det er samfinansiering av programmer godtas en 

er 
er 

brevene. Forskningsrådet skal videre fremme forslag om mulige 

rapportene skal foreligge 1. mai med status per 31. desember foregående år 
 tilbake 

 
De
dis pporteringen skal vise at tilsagnene er holdt 
innenfor fullmaktens ramme og forutsetninger. I forbindelse med statsregnskapet skal 

Forskningsrådets konto nr 8276 01 00168. Resten av midlene som er b
b
  
4 Rapportering 

D
 
Departementet viser til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om 
økonomistyring i staten som trådte i kraft 1. januar 2004. I tillegg viser depa
det nye Bevilgningsreglementet som trådte i kraft 1. januar 2006.  
 
Årsrapport for 2006 skal oversendes departementet inn
ra
riksrevisjonen@riksrevisj

virksomhetens årsrapport for 2005.  
 
 4.1 Økonomirapportering for 2006 budsjettet 
• Årsregnskap for 2006 skal sendes til departementet og Riksrevisjonen innen 1. mars 

2007. 
D
• Årsmelding for 2006 inkludert regnskap og hovedstyrets beretning innen 1.

2007. Dette skal sendes i papir og elektronisk format til departementet og
Riksrevisjonen. 

• Endelig årsmelding med Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev inne
2007. 

•
statsbudsjettet. Oversikten skal framlegges samm
Forskningsrådet kan ta utgangspunkt i rapport om overførte midler på 
progra
andelsberegning av programmene. 

• Halvårlige rapporter om eventuelle vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer ell
tildelingsbrev. Avviksrapportene skal rettes inn mot mål og resultatkrav som 
angitt i tildelings
korrigerende tiltak, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 1.5.1. 
Avviks
og 1. september med status per 30. juni samme år. Departementet vil komme
til Forskningsrådet med krav til avviksrapporteringen.  

partementet ber videre om at det i regnskapsavslutningen rapporteres om 
poneringen av tilsagnsfullmakten. Ra
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departementet sende inn oppgave over utnyttelsen av tilsagnsfullmakter. Det bes derfor 
 at Forskningsrådet innen 1. februar hvert år oversender informasjon som viser h
e av tilsagnsfullmakten for foregående år som er bundet opp. 

 Budsjettforslag 2007 
t vil bli sendt et felles brev fra departementene med krav til innhold i 
sjettforslaget for 2007. Departementene ber om at Forsk

om vor 
my
 
4.2
De
bud ningsrådet utarbeider et 

llstendig budsjettforslag for 2007 innen 1. mars 2006. 

kt over endelig 
rdeling av tildelt budsjettramme på program/aktivitetsnivå. Oversikten må gi 

mmenes totale budsjettramme samt vise hvor stor andel 

 for bruken av avkastningen fra 
ondet for forskning og nyskaping. Det skal gjøres rede for hvordan midlene er fordelt 

 og virkemidler, og i hvilken grad midlene er bundet opp for 

onen, 

iksrevisjonens innsynsrett overfor 
lskuddsmottaker er blitt lovfestet i ny lov og forskrift for Riksrevisjonen som trådte i 

 

 

fu
 
4.3 Vedtatt budsjett 
Departementene ber om at Forskningsrådet oversender vedtatt budsjett for 2006 innen 
1. mars 2006. Budsjettet skal inneholde en redegjørelse for hvordan Forskningsrådet vil 
følge opp de prioriteringer som er gitt i St.prp. nr. 1 samt i departementenes 
tildelingsbrev. I budsjettet skal det gis en departementsvis oversi
fo
informasjon om de ulike progra
hvert departement har i de ulike programmene. 
 
Vedtatt budsjett skal inneholde en særskilt redegjørelse
F
mellom ulike fagområder
årene framover.  
 
5  Bevilgningskontroll 

Bevilgningen skal disponeres i samsvar med forutsetningene i budsjettproposisj
budsjettinnstillingen og Stortingets vedtak. Både departementet og Riksrevisjonen kan 
til enhver tid be om innsyn i bruken av midlene. R
ti
kraft 1. juli 2004. Riksrevisjonen har samme rett til innsyn og informasjon som 
forvaltningen kan kreve overfor andre som er tillagt statlig forvaltningsmyndighet, 
oppgaver finansiert med statlige midler og private som leverer varer eller tjenester til 
staten.  

 

 
 
Med hilsen 
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Åslaug Haga 
 

edlegg:  1. Rammefordeling kap. 552, post 72  
 2.  Fordeling av midler over kap. 551, post 60 

.  Rapporteringsskjema for kap. 552, post 72 
 3b.  Definisjoner 
 4.  Oppdaterte retningslinjer for kap. 552, post 72 

 
Kopi til: 
 

                                                                                                
iksrevisjonen    
unnskapsdepartementet    
ærings- og handelsdepartementet    

atd    
isker  k p    

sdep    
   
   

ylkeskommunene    
ministrasjonsavdelingen (her)    

 
 
V
 
  3a
 
 

Kopi til:               
R
K
N
Landbruks- og m epartementet 
F i- og ystde artementet 
Utenrik artementet 
Selskapet for industrivekst, SIVA 
Norges forskningsråd 
F
Plan- og ad
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