Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

20/7779-15

18. desember 2020

Norges forskningsråd (NFR) – tildelingsbrev 2021
1.

Innledning

1

2.

Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2

3.

Budsjettildelinger og fullmakter for 2021

4

4.

Felles post for virksomhetskostnader

10

5.

Rapportering

11

6.

Planlagte styringsmøter

12

7.

Tildeling

12

Innledning
Vi viser til Prop. 1 S (2020–2021) for Nærings- og fiskeridepartementet og budsjettinnstilling
(Innst. 12 S (2020–2021)) og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og
departementets styringssignaler for Norges forskningsråd i 2021.
Gjennom dette tildelingsbrevet gir Nærings- og fiskeridepartementet rammer og føringer til
Forskningsrådet for forvaltning av midler over kap. 920 post 50 og post 51. Post 50 endrer
navn til Tilskudd til næringsrettet forskning, for å bedre synliggjøre næringsministerens
ansvar og post 51 Tilskudd til marin forskning opprettes for å bedre synliggjøre fiskeri- og
sjømatministerens ansvar. Departementets styring av Forskningsrådet eller rådets mulighet
for porteføljestyring endres ikke som følge av dette.

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Forsknings- og
innovasjonsavdelingen

Saksbehandler
Nicolai Seip
22 24 65 21

Nærings- og fiskeridepartementet viser for øvrig til tildelingsbrev til Forskningsrådet fra
Kunnskapsdepartementet som etatsstyrende departement. I brevet omtales også oppgaver
som Forskningsrådet skal ivareta for Nærings- og fiskeridepartementet i 2021.
Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd
Regjeringen har fastsatt 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.
Sektorpolitiske prioriteringer fra NFD
Den overordnede målsettingen med Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til
Forskningsrådet er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor
bærekraftige rammer. Dette innebærer at bevilgningen i hovedsak retter seg mot
Forskningsrådets mål 2 om økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet bør finansiere
forskningsaktivitet som ellers ikke ville ha blitt utført, og som skal øke den samlede
verdiskapingen i norsk økonomi på kort og/eller lang sikt.
Nærings- og fiskeridepartementets tildeling retter seg også mot Forskningsrådets mål om å
møte store samfunnsutfordringer innenfor det strategiske området Hav, jf. mål 3 over.
Tildelingene fra departementet vil også bidra til oppnåelse av Forskningsrådets øvrige mål ut
over mål 2 og 3.
For at forskningsinnsatsen skal bidra til å øke den samlede verdiskapingen, er det sentralt at
forskningen som finansieres, skaper verdier for flere enn dem som utfører forskningen.
Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet
Departementets tildeling innenfor mål 2 om økt verdiskaping i næringslivet rettes inn mot tre
strategiske områder:
• Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv
Forskningsrådet skal utløse forskningsbasert innovasjon som gir økt konkurranseevne i
næringslivet. Forskningsrådet skal utløse økt FoU-innsats i bedriftene og økt kvalitet i
prosjektene. Målet er uavhengig av bedriftenes størrelse, alder, næring og geografi.
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• Styrket evne til omstilling i norsk økonomi
Forskningsrådet skal identifisere, bygge opp kunnskap og legge til rette for utvikling av
forskningsmiljøer på områder som er viktige for omstilling i økonomien. Målet omfatter
forskning som ikke nødvendigvis har umiddelbar anvendelse i dagens marked.
• Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og næringsliv
Forskningsrådet skal fremme samspill og kunnskapsoverføring mellom offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner og næringsliv som skal føre til økt verdiskaping i norsk økonomi.
Forskningsrådets virksomhet skal gi økt næringsrelevant kompetanse i FoU-miljøene og økt
FoU-kompetanse i næringslivet. Forskningsrådet skal også bidra til at forskning ved offentlig
finansierte institusjoner kommer til bedre utnyttelse i næringslivet, blant annet gjennom
kommersialisering av forskningsresultater.
Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer - Hav
Under mål 3 om å møte store samfunnsutfordringer skal Forskningsrådet innenfor det
strategiske området Hav bidra til kunnskaps- og teknologiutvikling for forvaltning av
økosystemer og ressurser i havområdene for å sikre et rent og rikt hav og produksjon av sunn og
trygg sjømat. Sammen med en fortsatt satsing på forskning for de havbaserte næringene:
fiskeri, havbruk, petroleum, maritim, fornybar energi og også nye næringer, vil dette kunne gi
økt verdiskaping. Forskningsrådet skal arbeide for helhetlig kunnskap, samspill og
kompetanseoverføring mellom og fra havnæringene og internasjonalt samarbeid.
Særlige prioriteringer 2021
Regjeringen igangsatte i 2018 en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede
virkemiddelapparatet. Oppfølging av områdegjennomgangen er også en prioritet for 2021, og
Forskningsrådet må være forberedt på oppgaver knyttet til en videre oppfølging av denne.
Regjeringen har som en del av oppfølgingen vedtatt at oppdragsgiveransvaret for FoUprogram innen marin bioteknologi i Nord-Norge (Mabit) overføres til Troms og Finnmark og
Nordland fylkeskommuner. Overføringen vil skje fra 1. januar 2022. Mer informasjon om
overføringen av programmet vil komme i statsbudsjettet for 2022. På bakgrunn av
Forskningsrådets rolle med å sikre faglig kvalitet og koordinering i Mabit, vil departementet
kunne ha behov for råd fra Forskningsrådet om overføringen av Mabit. Departementet vil i så
tilfelle komme tilbake til Forskningsrådet med en nærmere bestilling.
Regjeringen la høsten 2020 frem en stortingsmelding om den maritime politikken.
Forskningsrådet bes om å følge opp de deler av meldingen som er relevant for maritim
forskning og utvikling, se oppdrag i punkt 4.
Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – sammen om
verdiskaping og bedre tjenester (helsenæringsmeldingen). Forskningsrådet bes om å
fortsette deltagelsen i oppfølgingen av stortingsmeldingen. Oppdraget er nærmere spesifisert
i punkt 4.
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Regjeringen la høsten 2020 frem Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske
interesser i nord. Meldingen vil kunne ha betydning for iverksettelsen av Forskningsrådets
nordområdestrategi, som også er omtalt i meldingen.
Gjennomføringsplanen for forskningstiåret for hav 2021-2030 er nå behandlet i FNs
generalforsamling, og Norge tar sikte på å støtte og spille en aktiv rolle i dette
forskningssamarbeidet. Forskningsrådet vil få en viktig rolle med å bidra til bred koordinering
og gjennomføring av norsk deltagelse i samråd med NFD, KD og andre berørte
departementer. Slik koordinering vil omfatte både norske forskningsmiljøer, og forholdet til
internasjonale forskningspartnere som EU, Nordisk ministerråd/Nordforsk, samt enkeltland i
våre nærområder og i sør som det er naturlig å samarbeide med.
Nærings- og fiskeridepartementet forventer at Forskningsrådet har stor oppmerksomhet om
miljø, miljøteknologi og bærekraftige løsninger. I tilfeller der to prosjekter er like gode, bør
prosjektet som er mest bærekraftig med hensyn til effekter på miljø og samfunn, prioriteres.
Styringsinformasjon
Når det gjelder omtale av styringsinformasjon for de fem målene, viser vi til
Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatstyrer, punkt 3 Mål, strategiske områder og
styringsinformasjon for Forskningsrådet.
Styringsinformasjon for de sektorpolitiske prioriteringene fremgår i struktur og forventninger
til rapporteringen i vedlegg til årsrapporten (departementsvise rapporter). Vi viser til punkt 5
Rapportering for 2021 i dette tildelingsbrevet for presisering av hvilke sektorpolitiske
prioriteringer Nærings- og fiskeridepartementet forventer at Forskningsrådet skal rapportere
om.
Budsjettildelinger og fullmakter for 2021
For Norges forskningsråd er det fattet budsjettvedtak på kap. 920 post 50 og 51 (tall i 1000
kr):
Kap. 920

Betegnelse

Post 50

Tilskudd til næringsrettet forskning

Post 51

Herunder tilskudd til andre prosjekter utenfor Norges
forskningsråds budsjett
Tilskudd til marin forskning
Sum kap. 0920

(i 1000
kroner)
1 661 331
1 500
405 680
2 067 011

Som følge av omleggingen av poststrukturene er 405,7 mill. kroner overført fra post 50 til ny
post 51.
Det er også i 2021 lagt et kutt i rammen på 0,6 pst på post 50 og 0,5 pst på post 51 for å
fremme avbyråkratisering og effektivisering. Forskningsrådet bes fordele kuttet slik at det
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bidrar til avbyråkratisering og effektivisering og at eventuelle negative implikasjoner for
måloppnåelse blir så lave som mulig.
Som en ettårig reduksjon blir det i 2021 trukket ut 170,6 mill. kroner på post 50 og 55,7 mill.
kroner på post 51 for å få ned Forskningsrådets avsetninger. Den ettårige reduksjonen skal
ikke føre til redusert aktivitet, og Forskningsrådet skal fortsette å lyse ut midler i tråd med
sine planer. Forskningsrådet kan i 2021 legge opp til aktivitet med utgangspunkt i at disse
midlene vil bli ført tilbake til posten i 2022.
På bakgrunn av de konsekvensene virusutbruddet har for norsk næringsliv er det en viktig
oppgave for Forskningsrådet å bidra til at næringslivets forskningsinnsats ikke stopper opp,
og benytte handlingsrommet som finnes bl.a. knyttet til økt støtteintensitet.
Tilskuddet betales ut to ganger i året (tentativt januar og august). Forskningsrådet kan
omdisponere midler mellom programmer og ordninger hvis dette vurderes å gi høyere
måloppnåelse. Større endringer må forelegges departementet. Det vises også til kap. 3.4.
Orientering om tilskudd til andre prosjekter utenfor Forskningsrådets budsjett
Det settes av 1 mill. kroner innenfor kap. 920 post 50 til finansiering av videre utvikling av
"GoNorth" prosjektet. Formålet med "GoNorth" er å utforske havområdene nord for Svalbard.
Prosjektet tildeles midler direkte fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Det settes av 500 000 kroner for kap. 920 post 50 til finansiering av regulatorisk sandkasse
for personvern og kunstig intelligens i Datatilsynet. Tiltaket tildeles midler direkte fra
Nærings- og fiskeridepartementet.
Kap 920 Post 50 Tilskudd til næringsrettet forskning
For å bidra til mål om økt verdiskaping i næringslivet fordeles tilskuddet over kap. 920 post
50 på følgende strategiske områder:
Post 50 - fordeling på Strategisk område
1. Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv
og styrket evne til omstilling i norsk økonomi
2. Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoUmiljøer og næringsliv
3. Andre tiltak
Ettårig reduksjon i avsetninger
Sum post 50 til Norges forskningsråd
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(i 1000 kroner)
1 166 688
661 444
2 299
-170 600
1 659 831

1. Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv og styrket evne til
omstilling i norsk økonomi.
Det settes av om lag 1,17 mrd. kroner til det strategiske området i 2021. For å øke
konkurranseevnen og styrke evnen til langsiktig omstilling i norsk økonomi prioriterer
regjeringen satsingen på virkemidler som skal fremme forskningsdrevet innovasjon og
omstilling i både etablert og nytt næringsliv. Innovasjonsprosjekter i næringslivet er det
viktigste virkemiddelet for å oppnå dette, og departementet ber Forskningsrådet prioritere
midler til dette også i 2021.
Grønn plattform
Det settes av 192 mill. kroner til Grønn plattform i 2021. Det vises til konseptskisse av 2.
september 2020. Forskningsrådet skal prioritere arbeidet med å videreutvikle Grønn
plattform i tråd med konseptskissen i tett samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA.
Samarbeidet inkluderer også Enova. I arbeidet med å utvikle Grønn Plattform bør det legges
til grunn brede utlysninger som inkluderer flere sektorer og teknologiområder, for å bidra til
konkurranse om midlene og til at tiltaket treffer både potensielle og eksisterende
teknologiområder. Det skal opprettes en felles brukerfront for grønne prosjekter som
inkluderer en søknadsportal for ordningene som inngår i Grønn plattform. Arbeidet med
Grønn plattform har som formål å skape et samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig
næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Det vises også til supplerende oppdragsbrev av 29.
juni 2020.
Grønn rapportering - Rapportering om prosjekter med klima- og miljøpåvirkning
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva skal i 2021 etablere en sammenlignbar
rapportering om støtte til prosjekter med klima- og miljøinnhold. Rapporteringen skal inngå i
virksomhetenes årsrapporter fremover og i en felles rapport om hvordan aktørene bidrar til
lavutslippssamfunnet.
Arbeidet ses i sammenheng med Grønn plattform, men skal anvendes bredt på relevante
ordninger. Aktørene bør samarbeide med kompetansemiljøer i statistikkproduksjon.
Rapporteringen skal være basert på gode statistiske metoder og bør ses opp mot EUs
bærekraftstaksonomi.
Virksomhetene skal ha tett dialog med de oppdragsgivende departementer om arbeidet. Det
bes om at et utkast til prosjektplan, inkludert en overordnet skisse til løsningsforslag, legges
frem innen 1. april 2021
Innovasjon Norge er bedt om å igangsette arbeidet og stå for en eventuell anskaffelse av
ekstern bistand.
Maritim forskning
Maritim næring er en av Norges største eksportnæringer, og forskning og utvikling er en
viktig forutsetning for fortsatt verdiskaping og vekst i næringen. Maritim sektor er også viktig
for å utløse verdiskapingspotensialet i øvrige havnæringer. Regjeringen har
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derfor lagt frem en maritim strategi og en oppdatert havstrategi. Høsten 2020 la regjeringen
frem en melding til Stortinget om den maritime politikken. Midlene til maritim forskning i
Forskningsrådet skal bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi og til å møte store
samfunnsutfordringer innen det strategiske området Hav.
Norges Forskingsråd bes i 2021 om å organisere arbeidet med en ny Maritim21-strategi.
Strategien skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet innen utløpet av 2021. Det
bes om at Forskningsrådet omdisponerer 2 - 3 mill. kroner fra programbevilgningen for
maritim forskning til dette formålet.
Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
Forskningsrådet skal videreføre sitt bilaterale og multilaterale arbeid internasjonalt.
Regjeringen har klare forventninger om at norske fagmiljøer, inkludert næringslivet, deltar
aktivt i samarbeidet knyttet til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og at de på
noen områder har som ambisjon å være ledende på den europeiske konkurransearenaen.
Mobilisering til deltakelse i Horisont Europa krever et tett og godt samarbeid med Innovasjon
Norge (jf. samarbeidsavtalen om Horisont Europa). Departementet forutsetter derfor at dette
samarbeidet fortsetter i 2021, både nasjonalt og ved Kunnskapskontoret i Brussel. I
oppstartfasen av Horisont Europa blir det å forberede det nasjonale mobiliseringsapparatet
viktig, og departementet forventer at norske aktører møter et godt koordinert
virkemiddelapparat.
Gjennomføringsplanen for forskningstiåret for hav 2021-2030 er nå behandlet i FNs
generalforsamling, og Norge tar sikte på å støtte og spille en aktiv rolle i dette
forskningssamarbeidet. Det vises til nærmere omtale under Særlige prioriteringer over.
Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard
Forskningsrådet kan tilby flere virkemidler for kunnskapsbasert næringsutvikling på Svalbard
etter modell av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Oppdraget skal utføres på en måte
som understøtter de svalbardpolitiske målene. 1,3 mill. kroner til Forskningsrådet øremerkes
oppfølging av strategien i 2021. Forskningsrådet skal synliggjøre mulighetene som finnes
innenfor eksisterende virkemidler til å utnytte Svalbards potensial som testarena for
bærekraftige løsninger og teknologiutvikling tilpasset arktiske forhold.
2. Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og næringsliv
Det settes av om lag 661 mill. kroner til området Bedre samspill og kunnskapsoverføring
mellom FoU-miljøer og næringsliv. Formålet med bevilgningen er å legge til rette for bedre
samspill og kunnskapsoverføring mellom offentlig finansierte FoU-miljøer og næringsliv.
Kommersialisering av forskningsresultater
Innenfor området kommersialisering av forskningsresultater kan det gis midler til
studententreprenørskap (STUD-ENT) også i 2021. Forskningsrådet bes ha særlig
oppmerksomhet om samvirket mellom FORNY2020 og øvrige kommersialiseringsordninger,
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også de som forvaltes av Innovasjon Norge og andre virkemiddelaktører, for å oppnå best
mulig effekt av de aktuelle kommersialiseringsvirkemidlene. Forskningsrådet bes om å
videreføre arbeidet med utvikling av FORNY og andre virkemidler på dette området, med mål
om økt kommersialisering av resultater fra offentlig finansiert forskning. Forskningsrådet skal
ha jevnlig dialog med departementet i forbindelse med dette arbeidet.
Grunnbevilgning teknisk – industrielle institutter
Grunnbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene skal bidra til langsiktig kunnskaps- og
kompetanseoppbygging, og bidra til økt næringsrelevant kompetanse i FoU-miljøene.
Grunnbevilgningen styrkes med 50 mill. kroner, og skal støtte opp under langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning. For 2021 er 457,5 mill. kroner øremerket til formålet.
Strategisk kompetansebygging og institusjonsstøtte
Denne posten omfatter strategiske instituttbevilgninger, Teknologirådet og Norges Tekniske
Vitenskapsakademi. Departementet legger vekt på at Teknologirådet er et faglig uavhengig
organ, og øremerker 10,65 mill. kroner til Teknologirådet i 2021. Departementets bidrag til
Norges Tekniske Vitenskapsakademi økes til totalt 1,5 mill. kroner i 2021.
Departementets bidrag til norsk deltakelse i Euratoms forskningsprogrammer innenfor
strålevern videreføres på 2 mill. kroner i 2021. Bevilgningen er som tidligere år delt mellom
post 50 og post 51.
Innenfor bevilgningen settes det av 21 mill. kroner i statlig tilskudd til Haldenprosjektet for ny
programperiode 2021-2023.
3. Tilskudd til andre tiltak
Det settes av om lag 2,3 mill. kroner til andre tiltak. Midlene skal i 2021 gå til tiltak som ikke
faller inn under virksomhetsbudsjettet, slik som statistikk og kunnskapsgrunnlag, planlegging,
utredninger og evalueringer. Midlene bes benyttet slik at de best mulig støtter opp om den
langsiktige kunnskapsoppbyggingen hos Forskningsrådet. NFD bør orienteres om
evalueringer, og gis anledning til å involvere seg ved behov.
Kap 920 Post 51 Tilskudd til marin forskning
Midlene til marin og maritim forskning på post 51 skal legge grunnlaget for bærekraftig
forvaltning og videre vekst og nyskaping i marine næringer. I 2021 bevilges det 405,7 mill.
kroner til dette formålet.
Norge har komparative fortrinn i form av naturressurser og kunnskap innenfor havbaserte
næringer, og det er et potensial for videre vekst i disse næringene. Regjeringen har derfor
lagt frem en masterplan for marin forskning og en oppdatert havstrategi.
Satsingen på kunnskaps- og teknologioppbygging skal økes med 15 mill. kroner for å styrke
konkurransekraften i marine næringer. Satsingen skal også gi kunnskap og kompetanse for
forvaltningen og bidra til produksjon av trygg og sunn sjømat.
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Det er behov for å forbedre overvåkingen av kystsonen og det vitenskapelige grunnlaget for
rådgivningen til forvaltningen. Økt kunnskap om kystøkosystemene og sammenhenger
mellom hav- og kystøkosystemene vil bidra til bedre rådgivning. Forskningsrådet bes om å
prioritere dette området, jf. også omtale under Havforskningsinstituttets budsjett for 2021 i
Prop 1 S. (2020-2021). Denne kunnskapen er viktig både for samfunnsutfordringene innenfor
området Hav, jf. mål 3, og for økt verdiskaping, jf. mål 2.
Den statlige grunnfinansieringen til primærnæringsinstituttene skal brukes til langsiktig
kunnskaps- og kompetanseoppbygging og skal stimulere vitenskapelig kvalitet,
internasjonalisering og samarbeid i hele bredden av instituttenes aktivitet. 113,5 mill. kroner
av tilskuddet på post 51 skal settes av til grunnfinansiering av primærnæringsinstitutter på
primærnæringsarenaen i 2021. 1 pst. av bevilgningen fordeles etter oppnådde resultater i
2021.
Forskningsrådet skal fortsatt tildele strategiske instituttbevilgninger til
Havforskningsinstituttet. Midlene skal benyttes til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på
områder av strategisk betydning.
Forskningsrådet skal videreføre det internasjonale forskningssamarbeidet på det marine
området. Det vises til nærmere omtale av det internasjonale forskningssamarbeidet under
pkt. 2 i dette brevet.
Det settes av om lag 3 mill. kroner til andre tiltak. Midlene skal i 2021 gå til tiltak som ikke
faller inn under virksomhetsbudsjettet, slik som statistikk og kunnskapsgrunnlag, planlegging,
utredninger og evalueringer. Midlene bes benyttet slik at de best mulig støtter opp om den
langsiktige kunnskapsoppbyggingen hos Forskningsrådet. NFD bør orienteres om
evalueringer, og gis anledning til å involvere seg ved behov.
Kap 900 Post 21 Spesielle driftsutgifter – Vurdering knyttet til trafikklyssystem i norsk
lakse- og ørretoppdrett
Oppdraget med å organisere en evaluering av de faglige vurderingene knyttet til
trafikklyssystemet i norsk lakse- og ørretoppdrett skal videreføres i 2021. Det legges opp til
en foreløpig rapportering før sommeren og sluttrapportering innen utgangen av 2021. Det er
satt av totalt 2,0 mill. kroner til arbeidet over kap. 900 post 21. Det er forutsatt at 75 prosent
av summen skal anvendes i 2021.
Fullmakt til midlertidig omdisponering
De midler som Nærings- og fiskeridepartementet stiller til disposisjon for Forskningsrådet,
skal utnyttes effektivt og målrettet. Nærings- og fiskeridepartementet 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.
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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. Forskningsrådets kostnader til forvaltning av SkatteFUNN-ordningen dekkes også av
felles post for virksomhetskostnader. 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.
Nærings- og fiskeridepartementet 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.
Det vises til pkt. 7.1 i tildelingsbrev fra KD som etatsstyrer vedrørende følgende oppdrag: .
- Prosess 21
Nærings- og fiskeridepartementet har lagt ansvaret for sekretariat for Prosess21 til
Forskningsrådet. Dette medfører økte virksomhetskostnader for Forskningsrådet i
2018, 2019, 2020 og 2021 som samlet utgjør 7,5 mill. kroner. Til dette formålet
tildeles Forskningsrådet 1,25 mill. kroner i 2021. Midlene er rammeoverført til
Forskningsrådets virksomhetsbudsjett over KDs kap. 285 post 55. Arbeidet skal
sluttføres i løpet av første halvår 2021, og en eventuell videreføring skal vurderes
etter dette. Midlene for 2021 vil dekke sluttføring av arbeidet, herunder profilering og
formidling.
- Oppfølging av stortingsmeldingen om helsenæringen
Forskningsrådet har fått i oppdrag om å kartlegge potensialet for økt samhandling
med helsenæringen i relevante deler av instituttsektoren. Forskningsrådet bes om å
ferdigstille dette oppdraget i løpet av første halvår 2021. Kartleggingen bør omfatte
alle institutter som har relevant kompetanse og arbeider med relevante
problemstillinger for helsenæringen. Det bes om at Forskningsrådet involverer
Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet i utformingen av kartleggingen.
- Som del av oppfølging av stortingsmeldingen om helsenæringen har Forskningsrådet
i samarbeid med Innovasjon Norge, de regionale helseforetakene og andre relevante
aktører blitt bedt om å utrede hvordan man kan oppnå et mer treffsikkert forskningsog utviklingsløp for nye og innovative løsninger i helse- og omsorgstjenesten
gjennom bedre samordning av ulike virkemidler. Forskningsrådet bes om å fortsette
arbeidet med etablering av ordningen i samarbeid med ovennevnte aktører.
- Det vises til opprettelsen av et havsekretariat i Forskningsrådet og oversendt mandat.
Vi forutsetter at havsekretariatets arbeid videreføres i tråd med mandatet. Midlene til
arbeidet er rammeoverført KDs kap. 285 post 55 og videreføres.
- Det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans er et viktig tiltak for å styrke og
koordinere det langsiktige samarbeidet om marin og maritim forskning i Europa.
Norge har en viktig faglig og administrativ rolle i dette samarbeidet som skal

Side 10

-

-

videreføres i 2021. NFD ber derfor Forskningsrådet videreføre arbeidet med å støtte
initiativet, bl.a. med bemanning av nordmenn i sekretariatet i tiden fremover.
Norges Forskingsråd bes i 2021 om å organisere arbeidet med en ny Maritim21strategi. Strategien skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet innen
utløpet av 2021. Det bes om at Forskningsrådet omdisponerer 2-3 mill. kroner fra
programbevilgningen for maritim forskning til dette formålet.
Forskningsrådet bes om å videreføre sitt arbeid i oppfølgingen av tiltak i Regjeringens
handlingsplanen for kvinnelige gründere. I den forbindelse bes Forskningsrådet
sammen med Innovasjon Norge og Siva om å komme med forslag til et
sammenlignbart system som kan registrere kvinners andel av bruk av de
virkemidlene som aktørene forvalter. Innovasjon Norge er bedt om å ta initiativ til
oppstart. Forslaget bør være klart innen 1. juni 2020.

Rapportering
Departementene og Forskningsrådet har samarbeidet om å utvikle struktur og forventninger
til innhold i årsrapporten (rapport om samlet måloppnåelse) og vedlegg til årsrapport
(departementsvise rapporter). Dette er nærmere omtalt i punkt 4 i Kunnskapsdepartementets
tildelingsbrev som etatsstyrer.
Forskningsrådet skal rapportere om måloppnåelse for Nærings- og fiskeridepartementets
tildelinger strukturert etter Forskningsrådets mål 2, Økt verdiskaping i næringslivet og de tre
strategiske områdene for dette målet. Det skal rapporteres om hvert av de strategiske
områdene og tilhørende styringsinformasjon. Der hvor det viser seg vanskelig å rapportere
om de enkelte rapporteringskravene på departementsnivå, gir Forskningsrådet sin
deskriptive vurdering:
• Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv
For denne prioriteringen er det i tillegg særlig viktig at Forskingsrådet rapporterer om
kvalitetsutvikling i prosjektporteføljen for NFDs bevilgning.
• Styrket evne til omstilling i norsk økonomi
• Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringslivet
For denne prioriteringen skal Forskningsrådet rapportere særskilt om næringslivets
kjøp av FoU fra instituttene.
Forskningsrådet skal i tillegg rapportere om måloppnåelse for Nærings- og
fiskeridepartementets tildelinger strukturert etter Forskningsrådets mål 3 Møte store
samfunnsutfordringer, strategisk område Hav. Der hvor det viser seg vanskelig å rapportere
om de enkelte rapporteringskravene på departementsnivå, gir Forskningsrådet sin
deskriptive vurdering.
Departementet ber om en kvalitativ vurdering av hvordan øvrige føringer er håndtert i 2021.
Nærings- og fiskeridepartementet ber om at Forskningsrådet rapporterer for 2021 om
SkatteFUNN-ordningen innen 1. mai 2022.
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Planlagte styringsmøter
I 2021 holdes det to styringsmøter:
Møte
Styringsmøte 1:
Forskningsrådets årsrapport for 2020
Styringsmøte 2:
Tildelingsbrev 2022 og store satsinger

Dato
Mai/juni 2021
November/desember 2021

Tildeling
I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette
tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 920 post 50 og 51 stilt til disposisjon for
Forskningsrådet.
Med hilsen

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Nicolai Seip
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Helse- og omsorgsdepartementet
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Patentstyret
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Siva SF
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