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Tildelingsbrev Norsk Forskningsråd for virksomhetsåret 2021

1. Innledning
Forsvarsdepartementet (FD) viser til Prop. 1 S (2020-2021), og meddeler med dette
Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Norges forskningsråd i
2021. Det vises videre til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) som
etatsstyrende departement for Norges forskningsråd.
2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd
Regjeringen har fastsatt følgende fem mål for Forskningsrådet:
•
Mål 1 Økt Vitenskapelig kvalitet
•
Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet
•
Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer
•
Mål 4 Et velfungerende forskningssystem
•
Mål 5 God rådgivning
Vi viser også til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatsstyrer for en nærmere
omtale av målene, strategiske områder og styringsinformasjon.
a. Sektorpolitiske prioriteringer fra Forsvarsdepartementet
Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer, ytterligere utledet under strategisk område
Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden er særlig relevant for
forsvarssektoren og det forsvarssektoren ønsker å oppnå med bevilgningene til
Forskningsrådet.
En av statens viktigste oppgaver er forsvar av landet og trygghet for befolkningen. Norges
sikkerhetspolitiske omgivelser er i betydelig endring, og det vil være viktig å styrke forskning
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Forsvaret har videre en viktig oppgave med å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet, og
skal som del av totalforsvaret bidra til å sikre best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser
når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og
konsekvenshåndtering i hele krisespekteret. Det vil være viktig å ha kunnskap om hva som
skaper trygge, inkluderende og velfungerende samfunn, og styrke forskning om forhold som
gjør samfunnet mer robust mot ulike typer trusler.
b. Styringsinformasjon
Når det gjelder omtale av styringsinformasjon for de fem målene, viser vi til KDs
tildelingsbrev som etatstyrer, punkt 3 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for
Norges forskningsråd.
Styringsinformasjon for de sektorpolitiske prioriteringene fremgår i struktur og forventninger
til rapporteringen i vedlegg til årsrapporten. Vi viser til punkt 5 Rapportering for 2021 i dette
tildelingsbrevet for presisering av hvilke sektorpolitiske prioriteringer FD forventer at
Forskningsrådet skal rapportere på.
3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2021
FD tildeler Norges forskningsråd 1 million kroner til SAMRISK i 2021. Tildelingen belastes
kapittel 1760 post 45, koststed 460. I tillegg tildeles 500 000 kroner til UTENRIKS, hvilket
belastes kapittel 1700 post 73, koststed 251.
De midler som FD stiller til disposisjon for Forskningsrådet skal utnyttes effektivt og målrettet.
FD gir Forskningsrådet fullmakt til å omfordele midler mellom virkemidler innenfor
bevilgningen på en post, så lenge man sikrer måloppnåelse på lengre sikt. Årsaker til
omdisponeringer kan være forsinkelser i utlysninger 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
Virksomhetskostnadene over kap. 285 post 55 skal dekke alle kostnader til drift av
Forskningsrådets virksomhet, dvs. alle kostnader som ikke er FoU-midler som skal fordeles
videre. FD 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.
5. Rapportering
FD ber om at sektoransvaret legges til grunn for rapporteringen. Sektoransvaret er utdypet i
punkt 2.a i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen på bruk av midlene skal skje i tråd med
struktur og forventninger til rapportering i vedlegg til årsrapporten (departementsvis rapport).
6. Planlagte styringsmøter

Side 2

FD planlegger å avholde ett styringsmøte med Forskningsrådet i 2021.

Med hilsen

Odd-Harald Hagen (e.f.)
generalmajor
Eivind Hovden
avdelingsdirektør
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