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Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2022 

 

1. Innledning 
Stortinget vedtok 14. desember 2021 Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett for 2022.  
 
Dette brevet beskriver rammer og styringssignaler knyttet til Kultur- og 
likestillingsdepartementets tildeling til Norges forskningsråd i 2022.  
 
Tildelingsbrevet utfyller mål og føringer i Prop. 1 S (2021-2022) for Kultur- og 
likestillingsdepartementet, og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2022 som 
etatsstyrende departement. 
 

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd 
Forskningsrådet har fem mål: 

 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. 
 

2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Kultur- og likestillingsdepartementet  
Kultur- og likestillingsdepartementets tildelinger til Norges forskningsråd skal legge til rette for 
kultur- og medieforskning av høy vitenskapelig kvalitet og en oppbygging og styrking av 
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forskningsmiljøene på dette området. Dette gjelder både forskning som grunnlag for en 
kunnskapsbasert kultur- og mediepolitikk, men også forskning som bidrar til å styrke og 
utvide kunnskapsgrunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer. 
Mål 1 for Forskningsrådet om økt vitenskapelig kvalitet, og mål 3 om å møte store 
samfunnsutfordringer er spesielt relevant for departementets tildeling til Forskningsrådet for 
2022. 
 
Kultur- og likestillingsdepartementet viser til omtale av en ny tverrsektoriell FoU-satsing om 
likestilling og ikke-diskriminering, på 20 mill. kroner, i Kultur- og likestillingsdepartementets 
budsjettprop. for 2022. Vi viser videre til dialog og møter med Forskningsrådet i 2021, og til 
funn og anbefalinger fra NIFUs tverrsektorielle kartlegging av forskning om likestilling og 
ikke-diskriminering lagt fram høsten 2021.  
 

2.2 Styringsinformasjon 
For omtale av styringsinformasjon for de fem målene, viser vi til Kunnskapsdepartementets 
tildelingsbrev som etatstyrer, punkt 3 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for 
Norges forskningsråd. 
 
Vi viser til punkt 5 Rapportering for 2022 i dette tildelingsbrevet for presisering av hvilke 
sektorpolitiske prioriteringer Kultur- og likestillingsdepartementet forventer at Forskningsrådet 
skal rapportere på. 
 
 

3. Budsjettildelinger og fullmakter for 2022 
Kultur- og likestillingsdepartementet stiller følgende beløp til rådighet for Norges 
forskningsråd i 2022:  

 
Kapittel og post                                                                                                    Tildeling 
Kap 325, Allmenne kulturformål, post 52 Norges forskningsråd                 kr 14 770 000 
Kap 335, Medieformål, post 73 Medietiltak                                                 kr    8 700 000 
Kap 328, Museer m.m., post 78 Andre museums- og kulturverntitak         kr    5 000 000 
 

Beløpene vil bli utbetalt til kontonummer 6345 05 31105 innen utgangen av januar 2022. 
 

Bevilgningene fra kap. 325 og 335 går til forskning om kultur- og mediesektoren og forskning 
om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Forskningen bidrar til å utvide 
kunnskapsgrunnlaget for kultur- og mediepolitikken og for aktører i sektorene. Tildelingen fra 
Kultur- og likestillingsdepartementet skal bidra til finansiering av langsiktig forskning av høy 
kvalitet og styrking av relevante forskningsmiljøer. Midlene bevilget over kap. 328, post 78 
skal styrke museumsforskning gjennom rekruttering i form av stipendiatstillinger.  
 
I gjeldende Langtidsplan for forskning og høyere utdanning slås det fast at likestilling og ikke-
diskriminering er et område av strategisk betydning, med behov for et bedre 
kunnskapsgrunnlag for politikk- og tjenesteutvikling. Kultur- og likestillingsdepartementet 
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viser i denne forbindelse til ny, tverrsektoriell satsing på FoU om likestilling, ikke-
diskriminering og mangfold. 

 
Kultur- og likestillingsdepartementet tar sikte på å formalisere et samarbeid med 
Forskningsrådet våren 2022, om utvikling av en tverrsektoriell FoU-strategi om likestilling og 
ikke-diskriminering, samt innrettingen av en FoU-portefølje for 2022-23, i tråd med omtalen 
av den nye satsingen i 2022-budsjettet. 

  
De midler som Kultur- og likestillingsdepartementet stiller til disposisjon for Forskningsrådet 
skal utnyttes effektivt og målrettet. Kultur- og likestillingsdepartementet gir Forskningsrådet 
fullmakt til å omfordele midler mellom virkemidler innenfor bevilgningen på en post, så lenge 
måloppnåelsen sikres på lengre sikt. Årsaker til omdisponeringer kan være forsinkelser i 
utlysninger eller dårlig søkning ved en bestemt utlysning. Avvik fra spesifikke føringer i 
tildelingsbrevet og/eller vesentlige omdisponeringer skal alltid tas opp med departementet 
som tildeler midler. 

 
Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå praksisen i Forskingsrådet for bruk av avsetningene 
for å sikre at økonomiregelverket og bevilgningsreglementet er ivaretatt. Kultur- og 
likestillingsdepartementet vil ha dialog med Forskningsrådet om omprioriteringer av 
avsetninger på departementets område til prioriterte satsinger i tråd med de føringene som 
er omtalt i Prop. 1 S for Kunnskapsdepartementet og de respektive departementenes 
proposisjoner. 

 
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. 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. 
Kultur- og likestillingsdepartementet viser til Kunnskapsdepartementets 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 for 2022 

Kultur- og likestillingsdepartementet ber om at sektoransvaret legges til grunn for 
rapporteringen. Sektoransvaret er utdypet i punkt 2.1 i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen 
på bruk av midlene skal skje i tråd med struktur og forventninger til rapportering i vedlegg til 
årsrapporten (departementsvise rapporter). 

 
6. Planlagte styringsmøter  

 Kultur- og likestillingsdepartementet  legger opp til ett styringsmøte med Forskningsrådet     
 våren 2022 og ved behov ytterligere ett møte på høsten. Nærmere tidspunkt avgjøres i  



 

 

Side 4 
 

 dialog med Forskningsrådet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Strand Molle (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Hallfrid Velure 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Kunnskapsdepartementet 
Riksrevisjonen 

  Riksrevisjonen 


	Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2022

