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Norges forskningsråd (NFR) – supplerende tildelingsbrev 2021
Vi viser til Stortingets innstilling og Prop. 195 S (2020-2021) endring i statsbudsjettet 2021 for
Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet meddeler med dette Stortingets vedtak og
departementets styringssignaler.
Dette brevet supplerer ordinært tildelingsbrev for 2021, og de mål og føringer som er satt i
ordinært tildelingsbrev.
For Norges forskningsråd er det gjort følgende endring i kap. 920 (tall i tusen)
Kap.
Post
Beskrivelse
920
50
Tilskudd til næringsrettet forskning
51

Beløp
19 928
100

Tilskudd til marin forskning

20 028

Sum

Post 50 Tilskudd til næringsrettet forskning
Grønn plattform
Tilskuddet til Grønn plattform økes med 30 mill. kroner. Midlene bevilges som en del av
Grønn plattform. Midlene skal benyttes til å øke potten som deles ut i hovedutlysningen i
2021, som hadde frist 12. mai. Midlene skal tildeles innen 6. september.
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Totalt er det bevilget 125 mill. kroner til Grønn plattform i revidert nasjonal budsjett. Midlene
er fordelt med 30 mill. kroner til Norges forskningsråd, 85 mill. kroner til Innovasjon Norge og
10 mill. kroner til Siva.
Formålet med bevilgningene til Grønn plattform er å skape et samfunnsøkonomisk lønnsomt
og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Det er ønskelig å se hele løpet fra
forskning, kommersialisering og til markedsintroduksjon i sammenheng, også på tvers av de
involverte virkemiddelaktørene. Grønn plattform bygger på etablerte ordninger med
veldefinerte kriterier for støtte.
Overføring av virksomhetskostnader
7 mill. kroner flyttes fra kap. 920 post 50 til kap. 285, post 55 under
Kunnskapsdepartementet. Midlene skal dekke Forskningsrådets virksomhetskostnader. 3
mill. kroner er tilknyttet en ny Maritim21-strategi og 4 mill. kroner til drift av oppdraget knyttet
til Grønn plattform, inkludert utvikling av rapportering.
Inndekning av midler til Horisont Europa
3,7 mill. kroner overføres fra kap. 920 post 50 til kap. 288, post 73, på
Kunnskapsdepartementets budsjett for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon, Horisont Europa.
Oppfølging av Blue Economy
Vi viser til tilskuddsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 15. mars 2021 (vedlagt).
Norges forskningsråd har fått tilskudd på 1,2 mill. kroner til deltakelse i OECDs
havøkonomiprosjekt. Bevilgningen til dette prosjektet er i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett 2021 flyttet fra kap. 900, post 21 til kap. 920, post 50 og 51, fordelt med 600
000 kroner på hver post.
Oppfølging av blått partnerskap i Horisont Europa
Bevilgningen på kap. 920, post 51 reduseres med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på
kap. 285, post 55 under Kunnskapsdepartementet. Midlene skal dekke en ny stilling som
skal koordinere norsk oppfølging av blått partnerskap i Horisont Europa.
Andre saker
Oppfølging av områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet
Områdegjennomgangen pekte på at virkemiddelapparatet er for komplekst og det kan
oppleves som krevende for brukerne å finne frem i, samtidig som det bidrar til unødvendig
ressursbruk. For å øke brukervennligheten i det næringsrettede virkemiddelapparatet skal
Innovasjon Norge ta rollen som felles førstelinje for virkemiddelapparatet, inkludert
henvisningskompetanse til de andre virkemiddelaktørene. Førstelinjetjenesten skal ha både
en felles digital front og en fysisk tilstedeværelse. Innovasjon Norge jobber med å utvikle
denne tjenesten i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, og har igangsatt
planleggingsarbeid for en pilot. Forskningsrådet vil involveres og inkluderes i arbeidet på
egnet måte fremover.

Side 2

Områdegjennomgangen pekte på delvis uklare grenseflater mellom Innovasjon Norge og
Norges forskningsråd. Det ble anbefalt å ha en tydeligere rollefordeling mellom
virkemiddelaktørene og etablerte samarbeidsmekanismer for å bedre utnytte og koble
virkemidlene på en god måte. For å følge opp anbefalingen vil regjeringen foreslå å samle
virkemidler for etablerere i Innovasjon Norge. Ordningen for studententreprenørskap
(StudENT) vil bli foreslått flyttet fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge fra 2022. Innovasjon
Norge vil videre få i oppdrag å sørge for at de ulike ordningene rettet mot etablerere fungerer
godt sammen.
Nasjonal koordineringsmekanisme for norsk tilnærming til IPCEI
Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er et virkemiddel som både åpner
for økt prosjektstøtte og for å delta i utviklingen av nye europeiske verdikjeder på områder
som anses sentrale for grønn og digital omstilling. Det er viktig at norske aktører gis de
samme mulighetene som konkurrenter i andre europeiske land på områder der Norge har
sterke miljøer.
På den bakgrunn har regjeringen fattet beslutning om at det skal etableres en nasjonal
koordineringsmekanisme for norsk tilnærming til IPCEI, der Nærings- og
fiskeridepartementet er tillagt et overordnet koordineringsansvar på departementsnivå og
Innovasjon Norge en koordineringsrolle i virkemiddelapparatet. Den nasjonale
koordineringsmekanismen skal bidra til å sikre at relevante IPCEI-initiativer fanges opp og
vurderes på en god måte.
Innovasjon Norges koordinatorrolle omfatter et førstelinjeansvar for å fange opp nye IPCEIinitiativ og vurdere potensialet for evt. norsk deltakelse, i samarbeid med andre berørte
virkemiddelaktører. Vurderingen vil være et viktig grunnlag for en beslutning om hvorvidt
Norge skal delta i initiativet. Beslutningen må gjøres av det sektordepartementet som har
ansvaret for den sektoren initiativet retter seg mot, i samråd med berørte departementer. En
beslutning må også avklare hvilke(n) virkemiddelaktør(er) som evt. skal ha
forvaltningsansvaret for oppfølgingen av initiativet gjennom egne virkemidler.
Deltakelse i partnerskap mv. under Horisont Europa
NFD og Forskningsrådet viderefører dialogen om hvordan man kan få en best mulig
diskusjon av ressursbehov knyttet til deltakelse i aktiviteter, partnerskap mv. under Horisont
Europa.
Øremerking av arbeidstid for sekonderte til JPI Oceans til nasjonale formål
De fleste land har føringer for at arbeidskraft som er sekondert til JPI Oceans kan bruke noe
av arbeidstiden til å utføre oppgaver for landene som har sendt dem ut. Det gjør det mulig å
styrke kontakten mellom nasjonal politikkutforming og aktiviteten i JPI Oceans, og til å bistå i
utformingen av for eksempel norsk deltakelse i partnerskap og missions. Med henvisning til
styringsmøte 3. juni, ber departementet Forskningsråd om å innføre øremerking av en
mindre del av arbeidstiden av norske sekonderte til JPI Oceans til nasjonale formål.
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Oppdatering av statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler
Departementet vil be Innovasjon Norge fortsette arbeidet med oppdatering av
statistikkbanken for næringspolitiske virkemiddel. Statistikkbanken skal i første omgang
oppdateres ut 2021, men oppdraget kan utvides også utover dette. I arbeidet vil det fortsatt
være viktig med et samarbeid med SSB og de aktørene som levere inn data til
statistikkbanken. Aktørene som levere inn data skal også ha tilgang til statistikkbanken til
bruk i egen virksomhet. Departementet ber Forskningsrådet fortsatt levere inn data til
statistikkbanken i tråd med oppdraget gitt til Innovasjon Norge.
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