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Budsjettrammer for 2017

Stortinget vedtok 14. desember 2016 Kulturdepartementets budsjett for 2017.
Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Riksteatret i
budsjettåret 2017:
Utgifter
Kap. 323, post 01: kr 79 575 000

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kud.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Kunst- og
museumsavdelingen

Saksbehandler
Elisabeth Pedersen
Botilsrud
22 24 78 13

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av
lønnsoppgjøret 2016, midler til dekning av arbeidsgiveravgift og midler til dekning av
pensjonsutgifter, jf. omtale av innføring av forenklet modell for premiebetaling til Statens
pensjonskasse i Prop. 1 S (2016–2017).
Kap. 323, post 21: kr 60 947 000
Rammen under post 21 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av
lønnsoppgjøret 2016 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.
Inntekter
Kap. 3323, post 01: kr 318 000
Kap. 3323, post 02: kr 24 149 000
2.

Mål

Det overordnede målet for bevilgningene til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til
kunst og kultur av høy kvalitet, å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, samt samle inn,
bevare, dokumentere og formidle kulturarv. I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det
viktig å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med
offentlig støtte må derfor være allment tilgjengelige, slik at de som ønsker det, gis mulighet til
å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.
Målene for bevilgningene til musikk og scenekunst i 2017 er å legge til rette for produksjon,
formidling og etterspørsel av ulike musikk- og scenekunstuttrykk, jf. Prop. 1 S (2016–2017).
Riksteatret er statens underliggende virksomhet på scenekunstområdet, og skal innenfor de
målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, tilby
profesjonell scenekunst i hele landet og supplerer slik det øvrige scenekunsttilbudet.
Riksteatret har som formål å ”fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd
og by og på andre tenlege måtar å auke kjennskapen til god dramatisk kunst”, jf. lov om
Riksteatret av 13. desember 1948.
Følgende mål gjelder for Riksteatret i 2017:
1.
2.
3.
4.

Et allsidig scenekunstrepertoar.
Et landsdekkende tilbud av scenekunstforestillinger.
Bred publikumsoppslutning og god kunnskap om publikum.
Aktiv samarbeidspartner i scenekunstfeltet.

Departementet har fastsatt hvilke styringsparametere som beskriver hvordan Riksteatret skal
nå sine mål i 2017, jf. vedlegg 3. Her går det også fram hvilke resultatmål teatret tar sikte på å
nå i 2017.
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Departementet legger til grunn for bevilgningen i 2017 at Riksteatret gir en omtale av
oppnådde resultater i samsvar med fastsatte styringsparametere og resultatmål. Omtalen skal
brukes for å vurdere oppnådde resultater og sikre nødvendig oppfølging og kontroll av
virksomheten innenfor en forsvarlig ressursbruk.
3.

Forutsetninger
3.1. Generelle forutsetninger

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at Riksteatret følger målene,
forutsetningene og kravene i dette tildelingsbrevet, i vedleggene til brevet og i departementets
instruks til virksomheten.
Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang
i 2017, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjettrammen. I disposisjonsplanen må det
derfor innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de
aktivitetene som virksomheten har planlagt for 2017.
Økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året må i sin helhet dekkes innenfor den
tildelte budsjettrammen.
3.2. Spesielle forutsetninger
Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for
funksjonshemmede og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett
for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den
funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.
Departementet er opptatt av at institusjonene har god kunnskap om sitt publikum og arbeider
aktivt for å nå nye publikumsgrupper, bl.a. ved å gjennomføre publikumsundersøkelser. I
årsrapporten skal det gis en redegjørelse for hvordan institusjonen følger opp arbeidet med
publikumsutvikling.
Kulturbyggsøknader
Kulturdepartementet mottar årlig 30-40 søknader om tilskudd fra budsjettposten Nasjonale
kulturbygg. Enkelte av søknadene gjelder scenekunstlokaler. Departementet har de siste årene
bedt Riksteatret om faglig vurdering av søknader som gjelder scenekunstlokaler. Innen 15.
april 2017 vil departementet be Riksteatret om tilsvarende faglig vurdering av søknader om
scenekunstlokaler for 2017. Departementet vil i tillegg be om Norsk kulturråd om faglig
vurdering av søknader om tilskudd til museumsbygg og andre kulturvernbygg.
3.3. Risikostyring. Internkontroll
Departementet forutsetter at virksomheten jevnlig foretar en risikovurdering av virksomhetens
aktiviteter, og at denne vurderingen blir dokumentert. Videre forutsettes det at etiske
standarder knyttet til habilitet, bierverv og mottak av gaver og andre fordeler er implementert
i virksomhetens interne retningslinjer og/eller rutinebeskrivelser. I arbeidet med etisk
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bevisstgjøring er det nødvendig med kontinuerlig holdningsarbeid. Det er viktig å ha gode
prosesser for å sikre at retningslinjene er godt kjent i virksomheten.
3.4. Samfunnssikkerhet og beredskap
Departementet legger til grunn at virksomhetens ledelse har et systematisk og målrettet arbeid
med samfunnssikkerhet og beredskap, og at dette er integrert i virksomhetens planverk og
styringssystemer. Virksomheten skal utarbeide og årlig oppdatere eksisterende risiko- og
sårbarhetsanalyser, samt vurdere forebyggende og beredskapsmessige tiltak knyttet til
virksomhetens ansvarsområde. Videre skal det foreligge planer for håndtering av ulike typer
kriser, herunder krisekommunikasjon. Virksomheten skal jevnlig øve på ulike scenarioer, slik
at erfaringer og læringspunkter kan innarbeides i organisasjonen og i planverket.
Informasjonssikkerhet
Offentlige virksomheter skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som
baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet jf.
eForvaltningsforskriften §15. Departementet viser til Nasjonal strategi for
informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner og Handlingsplan for
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015–2017. Strategi og handlingsplaner er
tilgjengelig på regjeringen.no.
Vi vil også vise til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)s anbefalte tiltak mot IKT-angrep,
særlig dokumentet S-01 Fire effektive tiltak mot dataangrep, som er tilgjengelig på nettsidene
til NSM.
3.5. Personalpolitikk og likestilling
Departementet forutsetter at Riksteatret til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse slik
at oppgavene blir utført på en best mulig måte. Riksteatret skal sikre og ivareta et forsvarlig
arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykefravær. Videre er det et overordnet mål å ha et
inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og har en
variert bakgrunn med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisitet.
3.6. Fellesføringer
I de enkelte års tildelingsbrev innarbeides det såkalte fellesføringer. Dette gjelder saker eller
områder som regjeringen har bestemt at virksomhetene skal ha spesielt fokus på og som
virksomhetene også skal rapportere på i årsrapporten.
I henhold til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets av 17. november 2016
gjelder følgende fellesføring for 2017:
Riksteatret skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke
produktiviteten.
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i
dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av
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teknologi. I årsrapporten skal Riksteatret gjøre rede for iverksatte og planlagte
effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av
arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan
effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte
områder.
Rundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fellesføringen i 2017 vil bli
ettersendt.
3.7. Tiltak for å øke antall lærlinger i staten
Departementet forutsetter at Riksteatret skal knytte til seg minst én lærling. Videre skal
Riksteatret knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. For
nærmere omtale viser vi til vedlagte brev av 14. september 2016 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
4. Rapportering
4.1. Regnskapsrapport per 31. august 2017
Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2017, der det i tillegg til
forbruket per 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Vi vil senere sende
ut retningslinjer for utarbeiding av en slik rapport.
4.2. Årsrapport for 2017
Virksomheten skal ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport. Årsrapport
og årsregnskap skal utarbeides etter en felles struktur for alle statlige virksomheter, jf. pkt.
1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.
Årsrapporten for 2017 utarbeides som eget dokument og sendes til Kulturdepartementet, med
kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2018.
I henhold til pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal departementet i
samråd med virksomheten avtale omfang og innhold i årsrapportens del I–V. Departementet
vil ta dette opp i styringsdialogen med virksomheten. For nærmere omtale av årsrapporten
vises det til vedlegg 2.
5. Styringskalender for 2017
Plan for møtedager og styringsdialog går fram av vedlagte styringskalender.
Med hilsen
Christine Hamnen (e.f.)
avdelingsdirektør
Elisabeth Pedersen Botilsrud
seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Direktoratet for økonomistyring
Direktoratet for økonomistyring
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