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Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for budsjettåret 2020

1. Innledning
Forsvarsdepartementet (FD) viser til Prop. 1 S (2019–2020), og meddeler med dette
Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Norges forskningsråd i
2020.
2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges Forskningsråd
FD viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 18. desember 2019.
3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2020
FD tildeler Norges forskningsråd 1 million kroner til SAMRISK i 2020. Tildelingen belastes
kapittel 1760 post 45, koststed 460. I tillegg tildeles 500 000 kroner til UTENRIKS, hvilket
belastes kapittel 1700 post 73, koststed 251.
I henhold til føringene fra Kunnskapsdepartementet, skal midlene som stilles til disposisjon
for Forskningsrådet 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 bevilgende departement. Behov for
vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med departementet.

4. Felles post for virksomhetskostnader
FD viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 18. desember 2019.
5. Rapportering
FD ber om at sektoransvaret legges til grunn for rapporteringen. Rapporteringen på bruk av
midlene skal skje i tråd med struktur og forventninger til innhold i årsrapport.
6. Planlagte styringsmøter
Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo

Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo

Telefon:
23 09 80 00

E-postadresse:
postmottak@fd.dep.no

Webside:
www.regjeringen.no/fd

Org.nr.:
972 417 823

Saksbehandler:
seniorrådgiver Siri Bjaaland
Seksjon for innovasjon, forskning og utvikling

FD planlegger å avholde ett styringsmøte med Forskningsrådet i 2020.
Med hilsen

Odd-Harald Hagen
generalmajor
Sunniva Tofte
avdelingsdirektør
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