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1. Innledning  

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, 

familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. Det vises til Barne- og 

familiedepartementets budsjettforslag for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) og Innst. 14 S 

(2019-2020). Tildelingsbrevet angir nærmere budsjettmessige føringer og styringssignaler for 

departementets midler for 2020. 

 

Det vises også til Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev som etatsstyrer, for 2020. 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges 

forskningsråd  

Følgende fem mål er fastsatt for Norges forskningsråd: 

1. Økt vitenskapelig kvalitet 

2. Økt verdiskaping i næringslivet 

3. Møte store samfunnsutfordringer 

4. Velfungerende forskningssystem 

5. God rådgivning  

Det vises til punkt 2 og 3 i tildelingsbrevet fra KD som etatsstyrende departement, for 

nærmere omtale av mål, strategiske områder og styringsinformasjon. 

2.1. Sektorpolitiske prioriteringer fra Barne- og familiedepartementet 

Departementets tildelinger til Forskningsrådet skal støtte forskning og kunnskapsutvikling på 

følgende tematiske områder: 

• Familie og samliv 

• Oppvekst og levekår for barn og unge 

• Barnevern 

• Utsatte barn og unge  

Forskningen skal bidra til å nå målene på departementets ansvarsområder, slik de omtales i de 

årlige budsjettproposisjonene.  

Barne- og likestillingsdepartementet endret portefølje i 2019, og fikk navnet Barne- og 

familiedepartementet. Endringen innebar at likestilling og ikke-diskrimineringspolitikken 

gikk ut av departementets ansvarsområde, mens tro og livssyn kom inn. Endringen innebærer 

at forskning på tro og livssyn blir en del av sektoransvaret, og har politisk oppmerksomhet 

fremover.  

På familie- og oppvekstområdet ønsker BFD å fremheve betydningen av god forskning på 

følgende områder: oppvekst, ungdom, nye samlivsformer og familiestrukturer, demografi, 
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barnefamiliers økonomiske levekår, bruk og effekt av de økonomiske overføringsordningene 

til barnefamiliene, barne- og familierett, vold og overgrep og barns og unges 

deltakelsesmønster og samfunnsengasjement. 

På barnevernsområdet ønsker BFD å prioritere tverrfaglig forskning på barnevernets arbeid 

med forebygging av omsorgssvikt, hjelpetiltak rettet mot barn og familier, herunder familier 

med sammensatte utfordringer og minoritetsbakgrunn samt hvordan barn og unge i offentlig 

omsorg best kan sikres forsvarlig og god omsorg, forsvarlige tjenester og nødvendig 

behandling. Det er behov for forskning om utvikling av effektive og innovative tiltak rettet 

mot ulike målgrupper samt forskning om nettverksinvolvering og samhandling mellom 

nivåene i barnevernet og mellom ulike tjenester for å sikre rett hjelp og god ressursutnyttelse.  

BFD har også ansvaret for forbrukerområdet og tros- og livssynsområdet, hvor forskning 

gjennom Forskningsrådet kan være relevant. En rekke tverrgående tema, som for eksempel 

integrering, barnevern, utenforskap, sosial kontroll og radikalisering, har relevans for tros- og 

livssynsområdet. For forbrukerområdet er digitalisering og det grønne skiftet relevant. Disse 

temaene har bred politisk oppmerksomhet, og vil bli viktig i samarbeidet med 

Forskningsrådet.  

Forskningen skal utvikle kunnskapen om BFDs politikkområder, og underbygge 

politikkutviklingen på disse områdene. Resultater fra forskningsprogrammer og porteføljer i 

Forskningsrådet må formidles godt, slik at kunnskapen på ulike områder gjøres tilgjengelig 

for departementet og andre brukere.  

Det vises for øvrig til BFDs forskningsstrategi (2016-2020). 

 

2.1.1. Effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester 

BFDs forskningsinnsats er styrket med til sammen 9 millioner kroner i 2020, innsatsen er 

rettet mot effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier. 

Forskningsrådet kan følge dette opp gjennom sine virkemidler og prioriteringer for bestemte 

temaområder. Styrkingen er begrunnet med at kunnskapen om hva som er virksomt og 

ressurseffektivt er for lav. For å målrette tiltak, tjenester og forebyggende arbeid rettet mot 

barn, unge og familier, er det nødvendig å kjenne effekten av disse. Ny og forbedret kunnskap 

vil benyttes til å utvikle treffsikre tjenester og tiltak av bedre kvalitet. Manglende eller feil 

innrettede tiltak kan potensielt gi store individuelle og samfunnsøkonomiske skadevirkninger 

på kort og lang sikt. Departementet har identifisert kunnskapsbehov bl.a. om effekt og 

virkning av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester innenfor familievernet, barnevernet og 

krisesentertilbudet. 

 

2.1.2. BarnUnge21-strategi 

Arbeidet i BarnUnge21-strategien videreføres i 2020. Det sektorovergripende arbeidet skal 

favne barn og unge som står i fare for marginalisering og utenforskap. Målet med strategien er 

å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og 

innovasjon for utsatte barn og unge. Det vil i 2020 fortsatt bli lagt opp til tett og god kontakt 

mellom departementene og strategigruppens leder og sekretariat om status og fremdrift i 

arbeidet. 
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2.1.3.  Strategisk, forskningsfaglig rådgivning 

BFD er opptatt av å oppfylle sitt sektoransvar for forskning, og vil gjennom 2020 bl.a. starte 

et arbeid med en ny forskningsstrategi. I arbeidet med en ny strategi vil Forskningsrådet ha en 

viktig rolle som forskningsfaglig rådgiver og samarbeidspartner. BFD ønsker bl.a. samarbeid 

om analyser og kartlegginger, herunder om forskningssvake områder, kunnskapsbehov mv, 

samt hvilke grep som bør tas for å bøte på identifiserte svakheter. Rådgivningen må omfatte 

verktøy ut over Forskningsrådets programmer.  

 

2.2. Styringsinformasjon 

Det vises til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer punkt 3, som omtaler styringsinformasjon for 

målene som er felles for alle departementene. Videre vises det til punkt 5 «Rapportering» i 

dette tildelingsbrevet for presisering av hvilke sektorpolitiske prioriteringer BFD forventer at 

Forskningsrådet skal rapportere i de departementsvise rapportene. 

 

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2020   

I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2020 stilles følgende midler til 

disposisjon for Norges forskningsråd i 2020, jf. §7 i Reglement for økonomistyring i staten. 

Tildelte midler for 2020 vil bli utbetalt i januar og august. 

 

Budsjettkapittel/post Tildeling 2020 (i 1000 kr.) 

842.21 4 000 

846.50 8 073 

854.50 17 411 

 

Midlene skal nyttes i tråd med Prop. 1 S (2019-2020) for Barne- og familiedepartementet, 

samt de presiseringene som gis i dette brevet.  

 

Kap. 842 Familievern, post 21 Spesielle driftsutgifter 

Det tildeles totalt 4 mill. kroner til Norges forskningsråd i 2020 over kap. 842, post 21. 

Tildelingen over budsjettposten skal gå til forskning på effekter av tiltak og tjenester mot 

barn, unge og familier i familievernet, jf. nærmere omtale av denne satsingen under punkt 

2.1.1. Midlene skal sees i sammenheng med midler til samme formål over kap. 846, post 50. 

 

Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak, post 50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 

21 

Det tildeles totalt 8,073 mill. kroner til Norges forskningsråd i 2020 over kap. 846, post 50.  

5 mill. kroner av tildelingen skal gå til forskning på effekter av forebyggende arbeid og ulike 

tjenesters arbeid og tiltak rettet mot barn, unge og familier på BFDs område, jf. nærmere 

omtale av denne satsingen under punkt 2.1. Tildelingen fra posten skal også gå til 
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forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon II (VAM II) (3,023 mill. kroner). 50 

000 kroner av tildelingen skal videre nyttes til BarnUnge21-arbeidet.  

 

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 50 Forskning og utvikling 

Det tildeles totalt 17,411 mill. kroner til Norges forskningsråd i 2020 over kap. 854, post 50. 

Tildelingene skal gå til forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon II (VAM II) 

(9,483 mill. kroner) og til forskningsprogrammet HELSEVEL (7,878 mill. kroner). 

Tildelingen til VAM II skal dekke både barnevernsområdet og den generelle barne- og 

ungdomspolitikken. Tildelingen til HELSEVEL skal dekke nødvendig kunnskapsutvikling i 

barnevernet og familievernet. 50 000 kroner av tildelingen skal gå til å finansiere 

BarnUnge21-arbeidet.  

 

De midlene 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 spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal alltid tas opp med BFD. Behov 

for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med BFD.   

4.   Felles post for virksomhetskostnader 

Virksomhetskostnadene over kap. 285 post 55 under KDs budsjett 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.   

 

Finansiering av forskning og overordnet forskningspolitisk og sektorpolitisk rådgivning skal 

være de oppgavene som fortsatt skal ha høyest prioritet, jf. Forskningsrådets vedtekter. BFD 

viser til KDs tildelingsbrev som etatsstyrer for nærmere beskrivelse av hvilke tjenester som 

Forskningsrådet skal ivareta for departementene innenfor rammen av midlene på posten for 

virksomhetskostnader. 

 

Det vises til omtale av BarnUnge21 under punkt 2.1.2. Forskningsrådet er sekretariat for 

strategiprosessen. Virksomhetskostnadene til strategiarbeidet i 2020 bevilges over kap. 285, 

post 55. 

5.  Rapportering 

Sektoransvaret skal legges til grunn for rapporteringen, herunder de sektorpolitiske 

prioriteringene utdypet i punkt 2.1 i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen på bruk av midlene 

skal skje i tråd med struktur og forventninger til innhold i årsrapport for de departementsvise 

rapportene.  

 

Årsrapporten bør videre inneholde en vurdering av i hvilken grad VAM II og HELSEVEL 

bidrar til at BFD ivaretar sektoransvaret for forskning. Rapporteringen skal reflektere 

føringene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som er aktuelle for BFDs 

sektorområder.  
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BFD ber om rapportering om hvordan midler til forskning på effekter av forebyggende arbeid, 

tiltak og tjenester rettet mot barn, unge og familier på BFDs område er ivaretatt. BFD ber om 

at informasjon og rapportering fra Forskningsrådet inkluderer forskningsprosjekter som er 

relevante for departementets nye områder. 

  

6. Planlagte styringsmøter  

Det planlegges et styringsmøte etter at BFD har mottatt Forskningsrådets årsrapport for 2019, 

tentativt i juni, og et styringsmøte høsten 2020, tentativt i desember. 

 


