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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 til Norges forskningsråd for
virksomhetsåret 2021
1. Innledning
Det vises til tildelingsbrev til Norges forskningsråd fra Forsvarsdepartementet (FD) av 5.
januar 2021. FD bevilger med dette supplerende tildelingsbrev en tilleggsbevilgning til
Norges forskningsråd for 2021 for å styrke Forskningsrådets satsing på muliggjørende
teknologier som er sentrale for forsvarssektoren.
Videre meddeler FD en presisering av kapittel og post for bevilgningen til SAMRISK i
virksomhetsåret 2021.
2. Formål
Formålet med tilleggsbevilgningen er å styrke Forskningsrådets satsing på muliggjørende
teknologier som er spesielt sentrale for forsvarssektoren. Av målene som regjeringen har satt
for Forskningsrådet skal tiltaket bidra primært til mål 3 «Møte store samfunnsutfordringer».
Med bakgrunn i gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 14 S 2020–2021) skal
tiltaket bidra til å styrke samarbeidet mellom FD og Forskningsrådet slik at forsvarssektoren
kan dra bedre nytte av bredden av nasjonale forskningsmiljøer.
Videre skal bevilgningen styrke forsvarssektorens tilgang til riktig kompetanse for å støtte
utvikling og anvendelse av ny teknologi, spesielt innenfor muliggjørende teknologier som
tilsvarer EDT-områdene (Emerging and Disruptive Technologies) som definert av NATO.
Med bakgrunn i dette skal bevilgningen til Forskningsrådet omfatte teknologiområdene
kunstig intelligens (KI), autonomi og kvanteteknologi. Videre er formålet å rekruttere forskere
til disse områdene som har eller kan få sikkerhetsklarering.
3. Bevilgning
FD tildeler Forskningsrådet 15 mill. kroner for 2021 med forbehold om Stortingets
godkjenning i nysalderingen til høsten. Tildelingen belastes kapittel 1700, post 73.
Postadresse:
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Seksjon for innovasjon, forskning og utvikling

FD tar sikte på at bevilgningen kan skal følges opp på tilsvarende nivå i 2022 og 2023.
4. Føringer
FD legger følgende føringer til grunn for tilleggsbevilgningen:
a) Bevilgningen skal utvikle og/eller styrke fremragende og robuste nasjonale
forskningsmiljøer innenfor teknologiområdene KI, autonomi og kvanteteknologi.
b) Bevilgningen skal bidra til ny kunnskap som er av interesse for forsvarssektoren, og
som understøtter militærteknologisk utvikling og realiserer synergier med andre
teknologisatsninger i forsvarssektoren.
c) Bevilgningen skal bidra til at det blir etablert FoU-prosjekter med personer som kan
sikkerhetsklareres.
FD vil gjerne ha videre dialog med Forskningsrådet om ivaretakelsen av disse føringene.
5. Rapportering og styringsdialog
Forskningsrådet skal rapportere på måloppnåelse knyttet til FDs bevilgning, i tråd med
ovennevnte føringer. Rapporteringen på bruk av midlene skal, på samme måte som for
midlene tildelt gjennom brev fra FD av 5. januar 2021, skje i tråd med struktur og
forventninger til rapportering i vedlegg til årsrapporten (departementsvis rapport). Tildelingen
vil omtales på styringsmøtet som nevnt i pkt. 6 i nevnte brev.
6. Presisering vedr. tildelingen til SAMRISK
FD vil samle bevilgningene til Forskningsrådet på kap. 1700 post 73. Det innebærer av
bevilgningen til SAMRISK også belastes her.
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