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Vi viser til at Stortinget vedtok Prop. 117 S (2019-2020) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020 og Prop. 127 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i 
møte med virusutbruddet den 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020).  
Vi viser også til tildelingsbrevet for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til Norges 
forskningsråd, datert 18. desember 2019.  
 

1. Forskning om kunnskapssektoren, kap. 201 post 21 

 
Nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
Regjeringen vil opprette et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Forskningsrådet lyse ut midler til 
etablering av senteret, slik det fremgår av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Formålet med senteret er å styrke den 
spesialpedagogiske forskningen og øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten 
på feltet. Dette skal gi rom for forskerinitierte prosjekter, anvendt forskning og mer langsiktig 
forskning. 
 
Tilskuddet til det nye forskningssenteret skal trappes opp til en årlig finansiering på 8 mill. 
kroner. Finansieringen løper i første omgang i fem år med totalt 32 mill. kroner før det vil 
vurderes en forlengelse på nye fem år.  
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Side 2 
 

Det tas sikte på følgende finansieringsplan for de første fem år: 
 
2021: 3 mill. kroner 
2022: 6 mill. kroner 
2023: 7 mill. kroner 
2024: 8 mill. kroner 
2025: 8 mill. kroner 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker at Forskningsrådet gjør utlysningen kjent i 2020 med sikte 
på oppstart av senteret i løpet av 2021. Departementet vil ha dialog med Forskningsrådet om 
utlysningsteksten, blant annet om senterets forhold til Statped. Det nye senteret forventes å 
bli lagt til en vertsinstitusjon i universitets- og høyskolesektoren som også vil bidra med 
finansiering. Det skal utlyses ett senter, men senteret kan ha flere geografiske lokasjoner. I 
2025 skal ordningen med senteret evalueres av Forskningsrådet for å vurdere videre 
finansiering, i tide til budsjettet for 2026. Kunnskapsdepartementet setter av 500 000 kroner 
til evaluering av ordningen.  
 
Forskningskompetanse i barnehagelærerutdanningen 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 5 mill. kroner til Forskningsrådet over kap. 201 
post 21.  
 
Midlene skal benyttes til å fremme forskning på barnehagerelevante tema i 
barnehagelærerutdanningene (BLU). 
 
Midlene utbetales i én rate til Forskningsrådets konto 6345 05 31105.  

2. Sektoroverskridende og strategiske satsinger, kap. 285, post 53  

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette følgende midler fra forskningspotten til 
Forskningsrådet: 

- 40 mill. kroner i ettårige midler en opptilmaliseringspott til prosjekter på miljø og det 
grønne skifte. Av de næringsrettede prosjektmidlene skal utlysninger av 
innovasjonsprosjekter i næringslivet prioriteres, og inntil 20 % av de samlede midlene 
til disse tiltakene skal brukes til å øke støtteintensiteten i prosjektene, i tråd med ESA-
rammeverket. 

- 20 mill. kroner i ettårige midler til kommersialisering av forskning 
- 20 mill. kroner i ettårige midler til økte bevilgninger til INTPART 
- 30 mill. kroner i ettårige midler til en optimaliseringspott for prosjekter på forskning 

om konsekvensene av Covid-19 for samfunns- og næringsliv 
 
Midlene utbetales i én rate til Forskningsrådets konto 6345 05 31105.  
 

3. Virksomhetskostnader, kap. 285, post 53 

Bevilgningen på kap. 285 post 53 reduseres med 11 mill. kroner.  
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Reduksjonen skal bidra til å få ned avsetningene i Forskningsrådet, og skal ikke påvirke 
aktiviteten i rådet. 

 
Midlene trekkes fra utbetalingen fra Kunnskapsdepartementet til Forskningsrådet for 2. 
halvår 2020. 
 

4. Virksomhetskostnader, kap. 285, post 55 
 
Nedsatt arbeidsgiveravgift 
I tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 422 (2019-2020) av 19. mars 2020, setter 
regjeringen ned arbeidsgiveravgiften med 4 pst. for tredje termin i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2020. Se nærmere omtale i Prop. 107 LS (2019-2020) Endringer i skatte-, 
avgifts- og tollovgivningen fra Finansdepartementet. Statlige nettobudsjetterte virksomheter 
skal komme uendret ut når arbeidsgiveravgiften settes ned. Derfor skal budsjettrammen til de 
nettobudsjetterte virksomhetene reduseres tilsvarende den nedsatte arbeidsgiveravgiften for 
tredje termin. 
 
Bevilgningen til Forskningsrådet reduseres derfor med 2 920 000 kroner. Midlene trekkes fra 
utbetalingen fra Kunnskapsdepartementet til Forskningsrådet for 2. halvår 2020. 
 
Flytting av stilling til Nærings- og fiskeridepartementet 
I 2010 rammeoverførte tidligere Fiskeri- og kystdepartementet lønnsmidler for en stilling som 
ble midlertidig flyttet til Norges forskningsråd. Fra 1. august 2020 skal ansvaret for denne 
stillingen tilbakeføres til Nærings- og fiskeridepartementet. 
 
Bevilgningen til Forskningsrådet reduseres derfor med 592 000 kroner over kap. 285, post 
55. Midlene trekkes fra utbetalingen fra Kunnskapsdepartementet til Forskningsrådet for  
2. halvår 2020. Bevilgningen til Forskningsrådet økes tilsvarende over Nærings- og 
fiskeridepartementets kap. 900, post 01.  
 

5. Rapportering 

Rapporteringen på bruk av midlene skal skje i tråd med struktur og forventninger til 
rapportering i årsrapporten (rapport på samlet måloppnåelse) og vedlegg til årsrapporten 
(departementsvise rapporter), jf 5 i tildelingsbrevet for 2020 fra Kunnskapsdepartementet 
som etatsstyrer til Norges forskningsråd. 

 

6. Kontroll 

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene 
kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med 
forutsetningene. 
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7. Andre saker 

FoU-statistikken 
Kunnskapsdepartementet har besluttet at ansvaret for produksjonen av offisiell FoU-statistikk 
skal overføres til et statlig organ fra 1. januar 2022. KD vil beslutte framtidig organisering 
senest 31. desember 2020. For å sikre forsvarlig tid til denne vurderingen og til overgangen 
til statlig ansvar, ber Kunnskapsdepartementet om at Forskningsrådet forlenger inneværende 
avtale med NIFU til og med 2021, jf. eget brev til Forskningsrådet om dette.  
 
Europakommisjonens anmodning om nasjonal forpliktelse i europeiske partnerskap  
Kunnskapsdepartementet ber om Forskningsrådets råd når det gjelder deltakelse i 
europeiske partnerskap, prioriteringer mellom de ulike partnerskapene og beregning av 
kostnader for deltakelse, jf. brev av 17. juni 2020.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Børve (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Sidsel Aarnæs Arbo 
fung. avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Arbeids- og sosialdepartementet 
Barne- og familiedepartementet 
Finansdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Klima- og miljødepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Riksrevisjonen 
Samferdselsdepartementet 
Utenriksdepartementet 
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  Departementene 
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