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Tilsagnsbrev Norges Forskningsråd
Vi viser til tidligere dialog om styrket samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og
Forskningsrådet. Videre vises det til Prop. 1 S (2018-2019).
Forsvarsdepartementet kan med dette opplyse om at vi bevilger kr 500.000,- til
Norges forskningsråd for 2019.
Forsvarsdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling har et sektoransvar for
fagområder knyttet til forskning innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikken. Målet med
FDs tilskuddsordning er å bidra til relevant forskningsbasert kompetanse om
sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som
analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av relevans for
Forsvarsdepartementet og Forsvaret.
Forsvarsdepartementet er opptatt av at de relevante forskningsinstitusjonene skal få
styrket mulighetene til å produsere FoU innenfor sentrale målsetninger og
prioriteringer som fremgår av Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren.
Forsvarsdepartementet er også opptatt av å tilrettelegge for god dialog og kontakt
mellom institusjonenes forskere og fagspesialister i departementet. Det stilles
tydelige krav til forskningsinstitusjonene mht kvalitet og relevans, samtidig som disse
gis den nødvendige frihet i gjennomføringen av forskningsprosjekter.
De midler som stilles til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og
målrettet. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet skal tas opp med bevilgende
departement. Behov for vesentlige omdisponeringer skal også tas opp med
departementet.
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Utenriksprogrammet i Forskningsrådet ble opprettet i 2018. Innenfor programmet skal
det lyses ut 30 millioner til forskning på geopolitikk og bærekraftig samfunnsutvikling i
nord og på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Videre skal det lyses ut 15 millioner
til Europaforskning og 30 millioner til forskning på Asia.
Innenfor Utenriksprogrammet ønsker Forsvarsdepartementet at aktiviteten «Asia i
endring», som vi mener er et område som har betydning for norsk sikkerhets- og
forsvarspolitikk, skal gis prioritet.
Tyngdepunktet og fokus i internasjonal politikk beveger seg i relativ forstand mot Asia
og Stillehavsområdet. Kinas betydning er voksende fordi landets økonomiske,
teknologiske og militære makt øker, noe som skjer parallelt med en stadig mer
selvhevdende utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Landets raske økonomiske vekst, teknologiske fremgang og militære slagkraft betyr
at USA og amerikansk politikk i stadig større grad dreier seg om Kina og
Asia/Stillehavet. Det bilaterale forholdet Kina-USA blir stadig viktigere internasjonalt.
Dette har potensielt betydning også for hva USAs tilstedeværelse og engasjement i
Europa. Det er ønskelig å få vurdert og belyst hva slike utviklingstrekk kan bety for
Norge, norsk sikkerhet og norske interesser samt å peke på hva Norge bør gjøre for
best mulig å kunne møte utfordringene.
Forsvarsdepartementet 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 for de departementsvise rapporter.
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